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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ: 
 
Ag – сребро, сребърен атом 

Ag
+
, Ag

2+
, Ag

3+ 
- сребърен йон в различна 

степен на окисление  

Ag
0
, Ag NPs, AgNps- сребърни наночастици 

AgNO3 - сребърен нитрат 

AgSD, AgSu - сребърен сулфадиазин 

CLSI - Clinical and Laboratory Standards 

Institute 

DMSO - Dimethyl sulfoxide  

ДДМ, DDM- Дисково Дифузионния Метод 

DLS - Dynamic light scattering, динамично 

светлоразсейване 

ДНК – Дезоксирибонуклеинова киселина 

ESCMID-Европейското дружество по 

клинична микробиология и инфекциозни 

болести  

EUCAST - Европейския комитет за изпитване 

на антимикробната чуствителност  

ESBL – шрокоспектърни беталактамази 

Fe3O4 – трижелезен четириокис 

FDA – Food and Drug Administration 

g – грам 

gp - гликопротеин 

HA - хидроксиапатит  

HNO3- азотна киселина 

ICP – индуктивно свързана плазма 

КОЕ, CFU- Колонии образуващи единици 

ЛПЗ - липополизахарид  

МБК - Минимална Бактерицидна 

Концентрация 

МПК, МЗК, MIC - Минималната Потискаща 

(Задържаща, Инхибираща) Конц-я 

МСК - Минимална Спороцидна 

Концентрация 

МФК - Минимална Фунгицидна 

Концентрация 

MF – Мак Фарланд 

MXA, МНА - Мюлер Хинтон Агар  

MHT - Модифицираният Ходж Тест 

mg/ l, mg/L – милиграм на литър 

µm – микрометър 

µg/ml, μg/mL – микрограм на милилитър 

mL, ml , мл - милилитър 

nm - нанометър 

min - минути 

мм - милиметър 

NaBH4 – натриев борохидрид 

NAG - N-ацетил D-глюкозамин  

NAM - N-ацетилмурамова киселина 

ПСП -пеницилин свързващи протеини  

PVA , PVOH - поливинилалкохол 

PVP - поливинилпиролидон 

РНК – Рибонуклеинова киселина 

SK - сулфометилиран каликс[4]резорцинарен 

СКА - Соево Казеинов Агар   

СЗО, WHO - Световната Здравна 

Организация  

TEOS - тетраетил ортосиликат 

ТЕМ - Трансмисионна Електронна 

Микроскопия 
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I. УВОД: 
През последното десетилетие се отбеляза повишен научен интерес в изучаването на 

съдържащи наносребро материали, които проявяват антимикробни свойства. Съвременно 

направление е синтезът на нови хибридни материали с включени сребърни наночастици. В 

различни научни публикации (Rai M. et al., 2009; Singh M. at al., 2008; Sussman G., 2005; 

Lindsay S. 2011; Senjen R., Illuminato I. 2009; Wijnhoven, S. W. P. et al. 2009) се обобщават 

като насоки и области за тяхното прилагане медицината (анастезиология, кардиология, 

нефрология, урология, при лечение на рани, стоматология, офталмология, неврохирургия, 

ортопедия, фармация, хирургия), опазване на околната среда, хранителната промишленост 

(съдове за съхранение и опаковки на хранителни продукти, стерилизиращи спрейове, 

кухненски дъски за рязане, четки за почистване на бебешки шишета), потребителски 

продукти (за лична хигиена и козметика, текстил и обувки), в бита (бактерицидни бои и 

настилки, перални машини, прахосмукачки, климатици, хладилници), селското стопанство 

и др.  

Информацията за несъмнените биологичните свойства на материали с включени в тях 

сребърни наночастици изпреварва необходимия за всяко производство на изделията 

качествен контрол. От друта страна безконтролното потребление на продукти и 

консумативи, съдържащи сребърни наночастици крие известен риск от замърсяване на 

околната среда с евентуални екологични последици - за всички типове водоеми и живите 

съобщества в тях, натрупване в почвата и нарушаване процесите на денитрификация и 

разграждане на органичната материя. Увеличава  се и рискът от нарастване броя на 

микроорганизми, резистентни към сребро. Редица екологични организации като „Friends of 

the Earth”, обединяващ 30 национални организации,  предупреждават за влиянието, което 

такива продукти може да имат върху околната среда и необходимостта от контрол върху 

производството им (Senjen R., 2007). Повече от 800 вида потребителски стоки, навлезли на 

пазара съдържат наноматериали, като приблизително 30% от тях съдържат сребърни 

частички (Wijnhoven S. W. P. at al., 2009). Данните за биологичното действие на такива 

материали върху еукариотни клетки от различен тъканен и органен произход изискват 

задължителен контрол върху използването на сребърни наночастици. Това налага 

различните производители да се стремят към стандартизация на производствените 

процеси, което да гарантира качество и възпроизводимост на продуктите. До този момент 

липсва нормативна база в нито една страна по света (Senjen R., Illuminato I., 2009), която да 

регулира производства, включващи сребърни наночастици, което затруднява контрола 

върху тези дейности. Няма разработени все още и конкретни микробиологични стандарти 

за изпитване на широко популяризираните качества на медицински изделия, лекарствени 

препарати или най-общо казано продукти, съдържащи сребърни наночастици, което стана 

и основна цел на дисертацията. Електронномикроскопските и други физични методи за 

изпитване антимикробната активност на хибридния материал са скъпоструващи, дават 

потвърждение за наличие на сребърни наночастици в материала, могат да дадат  донякъде 

и представа за механизма на въздействието му върху живи клетки, но не дават в 

действително нужната качествена и количествена гаранция за това. По-достоверни 

доказателства от резултатите на едно микробиологично изпитване в случая няма. Ако то се 

извърши според стандартизирана методика би могло да даде нужните за качествения 

контрол на такива продукти, съдържащи хибридни материали с включени сребърни 

наночастици, гаранции за наличие на антимикробни свойства в изпитвания материал, 

както и количествена оценка на съдържащите се сребърни йони или наночастици. Всичко 

това е предмет на настоящия дисертационен труд. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: 
Основна цел на настоящия дисертационен труд е след апробиране на методи за определяне 

антибактериална и антимикотична активност на нови синтезирани  хибридни материали, 
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съдържащи сребърни наночастици да се прецени тяхното антимикробно действие за 

целите на медицината.  

За постигане на целта се поставиха следните задачи: 

1. Апробиране на стандартизирани микробиологични методи. 

Изпитване пет различни новосинтезирани  наноматериали (PVA/AgNps/TEOS, зареден със 

сребро PVOH269-b-PAN216 блок кополимер, PVP/AgNps, PVА/AgNps, хибриден материал 

с включени сребърни наночастици в сулфометилиран каликс[4]резорцинарен) по: 

 Дисково Дифузионния Метод (ДДМ)  

 Дълбочинния агаров метод 

 Метод на разреждане в агар 

 Метод на двукратни макроразреждания 

 Повърхностния агаров метод 

 Дифузионен и шахматен метод за изпитване наличието на синергични, адитивни или 

антагонистични взаимодействия на синтезирани полимери със сребърни наночастици и 

представители на различни групи антимикробни вещества. 

2. Обобщаване на данните от всички изпитвания с цел достигане до гранична стойност на 

концентрацията на сребърни наночастици, при която хибридният материал е под 

определената граница за токсичност и в същото време има изявени биологични 

(микробоцидни и микробостатични) свойства с възможност за практическо 

приложение. 

3. Изпитване ин виво върху животински модели ефективността на синтезиран хибриден 

материал с определена концентрация сребърни наночастици.  

 

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

А. МАТЕРИАЛИ: 

Определихме два типа хибридни материали с включени сребърни наночастици, които 

да се включат в изпитванията- в твърдо и течно агрегатно състояние. Поради установено 

прилагане в една или друга степен на налични стандарти за изпитване на текстили, 

вниманието ни се насочи към изпитване на хибридни материали с включени в различни 

стабилизатори сребърни наночастици в течно състояние и на хибридни филми съдържащи 

сребърни наночастици (AgNps).  

 Синтезиран бе хибриден филм PVA/AgNps/TEOS с помощта на следните 

материали: поливинил алкохол (PVA); HNO3; сребърен нитрат; тетраетил 

ортосиликат (TEOS). 

 Първият течен хибриден материал бе PVOH269-b-PAN216 блок кополимер, 

синтезиран от диметилсулфоксид (DMSO), сребърен нитрат  и натриев борохидрид 

(NaBH4).  

 При синтеза на втория изпитан течен хибриден материал PVP/AgNps бе използван 

за стабилизиращ агент  поливинилпиролидон (PVP); HNO3; сребърен нитрат. 

 Третият течен хибриден материал със сребърни наночастици - PVA/AgNps бе 

синтезиран от разтвор на сребърен нитрат и стабилизиращ агент поливинилалкохол 

(PVA). 

 При четвъртия течен хибриден материал сребърни наночастици включени в 

сулфометилиран каликс[4]резорцинарен (SK/AgNps) бяха използвани 

реактивите: сребърен нитрат, натриев борхидрид, дейонизирана вода, 

сулфометилиран каликс[4]резорцинарен. Преди самото получаване на включените 

сребърни наночастици бяха приготвени три водни разтвора на редуктора, 

сребърната сол и стабилизиращия агент. 

o 18.9 mg NaBH4 се разтварят в 250 ml дейонизирана вода. 

o 0.017 mg AgNO3 се разтварят в 100 ml дейонизирана вода. 
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o 86.4 mg сулфометилиран каликс[4]резорцинарен се разтварят в 100 ml 

дейонизирана вода. 

 Хранителни среди: Мюлер Хинтон Агар, Соево Казеинов агар, Сабуро агар, 

контактни петри (производство на „Бул Био-НЦЗПБ”).  

 Контролни микробни щамове - 12 броя: S. aureus ATCC 25923, S.saprophiticus 

3690/05, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853,  E.coli O104, E.coli 

O157H7, спорова суспензия на B.subtilis ATCC 3366, “BAG – Pro Spore” с 10
6
/ml 

спорови суспензии на G.stearothermophilus, Candida albicans ATCC 10231, Candida 

krusei ATCC 6258, Candida tropicalis B 6030413, Candida glabrata ATCC 90050 (част 

от щамовата колекция на лаборатория „КИДМИ” при „Бул Био-НЦЗПБ”)  

 Клинични микробни щамове - 93 броя: изолати от уроинфекции при хора - 11 

щама S. saprophyticus, 16 щама E.coli , 16 щама P.aeruginosa и 5 щама от род 

Candida; от повърхностни кожни инфекции при хора - S.aureus-10 щама; от 

пациенти с раневи секрети- 16 щама S.aureus, 10 щама P.aeruginosa и 8 щама E.coli 

(клиничните щамове, изолати от хора са получени от референтни микробиологични 

лаборатории „Стафилококи”, „Контрол и Мониториране на Антибиотичната 

Резистентност” и „Микози” към „НЦЗПБ”). Изпитахме и един изолиран от 

рецидивираща ушна инфекция на куче, порода самоед мултирезистентен клиничен 

щам Acinetobacter baumanii.   

 Ненапоени дискове от хроматографска хартия (d = 6 mm) (Бул Био-НЦЗПБ);  

 антимикробни дискове (Бул Био-НЦЗПБ, BBL) - 34 вида: ампицилин  (A), 

оксацилин (O), пеницилин (P), пиперацилин (Pi), ампицилин/сулбактам (A/S),  

цефамандол (Cm), цефазолин (Cfz), цефокситин (Cn), цефуроксим (Cx), 

цефотаксим (Ct), цефтазидим (Cz), цефтриаксон (Cft), цефепим (Се), имипенем (I), 

азтреонам (Azt), еритромицин (E), кларитромицин (Clr), гентамицин (G), 

тобрамицин (Tb), Амикацин (Am), Канамицин (K), стрептомицин (S), налидиксова 

киселина (Nx), рифампин (R), ципрофлоксацин (Cp), моксифлоксацин (Mxf), 

норфлоксацин (Nr), офлоксацин (Of), сулфаметоксазол/триметоприм (S/T), 

линкомицин (Li), хлорамфеникол (C), ванкомицин (V), тетрациклин (T), 

доксициклин (D). 

 ATB Fungus 3 “Bio Merieux” съдържа антимикотицитe: Flucytosin (5FC), 

Amphotericin B (AMB), Fluconazol (FCA), Itraconazol (ITR),  Voriconazol (VRC). 

 Лабораторни животни – 3 вида: бели мишки „BALB/c” , калифорнийски зайци, 

домашни любимци-кучета. 

 

Б. МЕТОДИ: 

1. Методи на изпитване антимикробните свойства на хибриден материал 

PVA/AgNps/TEOS: 
 Дисково Дифузионен Метод (ДДМ); 

 Дълбочинен агаров метод; 

 Метод за взимане на отпечатъци от хибридния филм, синтезиран върху 

повърхността на стъклена петриева паничка;  

 Експериментална постановка с метода на заливане; 

 Експериментална постановка, при която се използва Дисково Дифузионния Метод;  

 Експериментална постановка с повърхностния агаров метод;  

 Изпитването за наличие на синергизъм по ДДМ между антимикробни вещества от 

различни групи антибиотици и хибриден материал (PVA/TEOS/AgNps). 

2. Методи за изпитване антимикробните свойства на заредени със сребро базирани 

на PVOH-b-PAN мицели чрез in-situ редукция на сребърен нитрат с NaBH4. 

 Метод с двукратни серийни разреждания на изходната проба. 
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3. Методи за изпитване антимикробните свойства на хибриден материал PVP/AgNps 
 ДДМ; 

 Метод с макроразреждания. 

4. Методи за изпитване антимикробните свойства на хибриден материал PVА/AgNps 
 ДДМ;  

 Метод с макроразреждания;  

 МПК по метода на разреждане в агар;  

 Шахматен метод за изпитване наличие на синергизъм на PVА/AgNps хибриден 

материал и Pi или Ce;  

 Модифициран метод за изпитване наличие на синергизъм на материала с 

антимикотици; 

 Ин виво изпитвания: дермален тест; тест за биотоксичност; прилагане като 

асептично средство при лечение на кожни и раневи инфекции при животни и хора. 

5. Схема за изпитване антимикробните свойства на хибриден материал с включени 

сребърни наночастици в сулфометилиран каликс[4]резорцинарен 
 ДДМ; 

 Двустъпално провеждане на Двукратни серийни макроразреждания първо с 

бактериални и гъбични контролни щамове, а впоследствие и с клинични микробни 

щамове резистентни на антибиотици, съотвeтно антимикотици. 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1) Резултати от изпитване биологичните свойства на хибриден филм 

PVA/AgNps/TEOS  

 Изпитване на бактерицидните свойства на хибриден филм PVA/AgNps/TEOS  

За да се изпита антибактериалната активност на термично и нетермично обработените 

PVA/AgNps/TEOS филми, изпитахме бактерицидната им активност към контролни 

щамове по ДДМ, при което бе мониторирана зоната на подтискане. Използвани бяха 

щамове, представителни за групата на Грам положителните бактерии – S. aureus ATCC 

25923, от групата на Грам отрицателните ентеробактерии - E. coli ATCC 25922 и от групата 

на Неферментативните Грам-отрицателни Бактерии – P. aeruginosa ATCC 27853. 

Установихме бактерицидна активност по наличието на зони на подтискане при всички 

изпитани  PVA/AgNps/TEOS филми върху трите групи бактерии (Таблици 1–3).  

Термично обработените PVA/AgNps/TEOS филми даваха зона на подтискане при 

изпитване върху  E. coli, която нарастваше от 10.5 mm до 11.5 mm с повишаване на 

сребърната концентрация в матрикса с около 0.4% (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Зона на подтискане на хибридните филми върху E.coli 

 

E.coli ATCC 25922 стандартизирана до 0.5MF 

 Термично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Проба  

№ 

Зона на подтискане (mm) 

(1)              (2)               (3) 

Зона на подтискане (mm) 

(1)                  (2)                   (3) 

1 петри 10 10 11 11 11 11 

2 петри 11 11 12 11 11 11 

средно 10.5 10.5 11.5 11 11 11 
*PVA/Ag Nps/TEOS със сребърна концентрация означена както следва: (1) – 0.1%; (2) -0.2%; (3) - 0.4%. 
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Най-високата антибактериална активност на термично обработените филми бе установена 

срещу S. aureus. Зоната на подтискане нарастваше от 14 mm до 15.5 mm с увеличаване на 

сребърната концентрация (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Зона на подтискане на хибридните филми върху S.aureus 

 

S.aureus ATCC 25923  стандартизирана до 0.5MF 

 Термично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Проба  

№ 

Зона на подтискане (mm) 

(1)               (2)                (3) 

Зона на подтискане (mm) 

(1)                   (2)                    (3) 

 

1 петри 14 14 15 14 14 16 

2 петри 14 14 16 14 14 15 

средно 14 14 15.5 14 14 15.5 
*PVA/Ag Nps/TEOS със сребърна концентрация означена както следва: (1) – 0.1%; (2) - 0.2%; (3) - 0.4%. 

 

Най-ниската антибактериална активност бе наблюдавана срещу P. aeruginosa с 

поява на зона на подтискане в границите от 8 mm до 10 mm с повишаване на 

сребърната концентрация до 0.4% (Таблица 3). 
 

Таблица 3. Зона на подтискане на хибридните филми върху P. aeruginosa 

 

P.aeruginosa ATCC 27853 стандартизирана до 0.5MF 

 Термично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми* 

Проба  

№ 

Зона на подтискане (mm) 

(1)               (2)                (3) 

Зона на подтискане (mm) 

(1)                   (2)                    (3) 

 

1 петри 8 9 10 9 9 10 

2 петри 8 9 10 8 8 9 

средно 8 9 10 8.5 8.5 9.5 
*PVA/Ag Nps/TEOS със сребърна концентрация означена както следва: (1) – 0.1%; (2) - 0.2%; (3) - 0.4%. 

 
За сравнение, нетермично обработените хибридни филми от PVA/AgNps/TEOS приготвени 

по втората стратегия, показаха зона на подтискане върху E. coli от 11 mm без оглед на 

сребърната концентрация. Слабо отклонение в зоната на подтискане на P. аeruginosa, се 
наблюдаваше при най-високата сребърна концентрация сравнено към зоните получени при 

изпитване на термично обработените филми (Таблица 3). Най-голяма антибактериална 

активност на нетермично обработени филми установихме отново срещу контролния щам 

от групата на грам-положителните бактерии S. Aureus, където тя беше в същия обхват (14–

15.5 mm), както при термично обработените филми. Това очевидно показва, че 

PVA/AgNps/TEOS филми са по-чуствителни към грам-положителния бактерий S. аureus 

ATCC 25923, в сравнение с неферментативния грам-отрицателен бактерий P. aeruginosa и 

грам-отрицателния E. coli. По-високата антибактериална активност срещу S. aureus 

вероятно е предизвикана от разлика в структурите на клетъчните стени между грам-

отрицателните и грам-положителните бактерии.  Клетъчната стена на грам-отрицателните 

бактерии  се състои от липиди, протеини и липополизахариди (LPS) което осигурява по-

ефективна защита срещу биоциди в сравнение с грам-положителните бактерии, при които 
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клетъчната стена няма външна мембрана от LPS (Maneerung Th. и сътр., 2008;  Feng Q. и 

сътр., 2000), което води до по-висока бактериална активност на PVA/AgNps/TEOS при тях. 

Трябва да се отбележи, че има несъществена разлика в размера на зоната на подтискане с 

нарастване на сребърната концентрация от 0.1% до 0.2%  и при термично и при 

нетермично обработените филми. Най-висока антибактериална активност и при двата типа 

филми беше установена, когато сребърната концентраця нараства до 0.4% въпреки малката 

промяна (1–1.5 mm) в размера на зоната от целия спектър изпитани проби с различна 

сребърна концентрация. В заключение  ясно изразената антибактериална активност при 

термично обработените филми е при най-високата сребърна концентрация (0.4%). 

Предполага се, че бактерицидната активност е в резултат на несъмнени промени в 

мембранната структура на бактериалната клетъчна стена като резултат от 

взаимодействието с включените в материала сребърни наночастици, което води до 

нарастване пермеабилитета на мембраната на бактериите и в резултат причиняващ смъртта 

на клетката (P. Gong, и сътр., 2007; P. Dibrov и сътр., 2002). 

Термично и нетермично обработените PVA/AgNps/TEOS филми показаха сходна 

антибактериална активност при изпитвъне върху E. coli, P. aеruginosa и S. aureus с 
несъществени отклонения в големината на зоната на подтискане в обхвата 0.5–1 mm. Тези 

резултати показват, че при прилагане на двете стратегии образуваните сребърни 

наночастици в PVA/TEOS матрикса действат по подобен начин срещу грам-положителни и 

грам-отрицателни бактерии. Антибактериалната активност на термично и нетермично 

обработените  PVA/AgNps/TEOS филми бе потвърдена чрез повтаряне на експериментите 

при същите условия. Разликата в зоните на подтискане срещу E. coli, P. aureginosa и S. 
aureus в сравнение с предишните експерименти беше около 1.5 mm. Успоредно с това 

беше проведено изпитване на антибактериалната активност на PVA/AgNps/TEOS филми с 

нарастване концентрацията на сребро (0.9% и 1.8%). Установихме, че увеличаването 

концентрацията на сребро до 1.8% не води до по-голяма антибактериална активност към E. 

coli, S. aureus и P. aeruginosa и зоните на подтискане, които се установяват са в същия 

диапазон (Фигура 1 a–c). 

 

a) b) c)  

Фигура 1: Бактерицидна активност на PVA/AgNps/TEOS при изпитване по ДДМ върху 

контролни щамове: a) E. сoli b) P. aeruginosa c) S. aureus.  

 

За да се потвърди антибактериалната активност на сребърните наночастици в 

PVA/AgNps/TEOS филмите се проведоха контролни тестове с PVA/TEOS филми без 

участие на  AgNps. При тези изпитвания не беше наблюдавана зона на подтискане, което 
индикира че високата антибактериална активност е само от включване на сребърни 

наночастици в хибридни материали.  

Според литературни данни (Melhus, 2007) резистентността към сребро може да се развие 

най-лесно в бактерии с вече установени механизми на резистентност към антибиотици. 

Поради това синтезираният PVA/TEOS/Ag-Nps хибриден материал бе тестван за 

бактерицидна активност върху 86 клинични изолата от пациенти с инфекции на уринарния 
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тракт, повърхностни кожни инфекции и раневи инфекции. Резистентността на щамовете 

към антимикробните агенти и чуствителността им към дискове, импрегнирани с  

PVA/TEOS/Ag-Nps бяха определени по Дисково Дифузионния Метод (ДДM) (CLSI M2-

A9). Зоните на подтискане при изпитване с антимикробни дискове бяха отчетени според 

критериите на CLSI M100-S17 и интерпретирани според експертните правила на EUCAST 

(2008) за тестване на антимикробна чуствителност. Щамовете и от трите изпитани групи 

бактерии– Staphylococcus aureus (грам-положителни бактерии), Escherichia coli (грам-

отрицателни бактерии), Pseudomonas aeruginosa (неферментативни грам-отрицателни 

бактерии) показаха резистентност към различни групи антимикробни агенти, като някои от 

тях проявиха и мултирезистентност.  

Е.coli щамовете (Таблица 4, Фигура 2) бяха изпитани за чуствителност към ampicillin (A), 

amoxicillin-clavulanic acid (AmC), aztreonam (Azt), imipenem (I), gentamicin (G), ciprofloxacin 

(Cp), cefuroxime (Cx), cefamandole (Cm), cefotaxime (Ct), ceftazidime (Cz), ceftriaxone (Cft), 

cefepime (Ce) и PVA/AgNps/TEOS.  

 
Таблица 4. Зони на подтискане в mm при тестване чуствителността на клинични щамове 

E. coli с дискове импрегнирани с PVA/AgNps/TEOS по ДДМ ( M100-S17).  
E.coli 

щам 

№ 

A 

mm 

AmC 

mm 

Azt 

mm 

I  

mm 

G 

mm 

Cp  

mm 

Cx  

mm 

Cm  

mm 

Ct 

mm  

Cz 

mm 

Cft 

mm 

Ce 

mm 

PVA/ 

AgNps 

/TEOS 

mm 

1.  0 11 14 28 7 0 0 0 10 18 8 18 10 

2.  0 10 14 26 7 0 0 0 8 17 9 18 10 

3.  0 10 14 28 8 0 0 0 11 19 9 21 10 

4.  0 10 13 28 8 0 0 0 9 17 9 19 9,5 

5.  0 11 10 27 8 0 0 0 8 15 7 17 10 

6.  0 11 15 29 7 0 0 0 7 18 9 18 10 

7.  0 11 13 27 7 0 0 0 7 17 9 19 10 

8.  0 11 14 29 7 0 0 0 9 18 9 17 10 

9.  0 10 14 28 8 0 0 0 7 19 10 19 10 

10.  0 11 13 29 7 0 0 0 0 18 9 18 10 

11.  0 10 13 29 8 0 0 0 10 17 9 19 9,5 

12.  0 10 15 29 7 0 0 0 11 17 9 19 10 

13.  0 11 15 28 7 0 0 0 11 18 9 17 10 

14.  0 14 13 27 11 0 0 0 0 19 9 20 10 

15.  0 10 13 27 8 0 0 0 0 18 10 19 10 

16.  0 10 14 28 7 0 0 0 11 17 9 18 11 

703 0 12 0 29 10 0 0 0 17 15 15 24 10 

732 0 13 12 28 8 0 0 0 7 15 9 19 9 

800 0 13 13 27 8 0 0 0 9 15 8 18 9,5 

920 0 21 25 30 26 31 0 0 20 27 16 26 10 

1616 0 8 0 27 10 0 0 0 0 11 9 16 9,5 

1546 0 13 13 28 8 0 0 0 9 17 9 19 9,5 

1769 0 21 25 28 25 32 0 0 20 27 17 26 10 

 

Зоната на изпитаните E. coli клинични щамове към инмпрегнирания с хибридния материал 

диск бе измерена от 9,5 до 11 мм. 
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Фигура 2. ДДM при тестване чуствителността на клинични щамове E. coli към дискове, 

импрегнирани с антимикробни средства и към диск импрегниран с PVA/AgNps/TEOS, 

който  е поставен в средата на петри с Мюлер Хинтон Агар.  

 
Зоната на изпитаните E. coli клинични щамове към инмпрегнирания с хибридния материал 

диск бе измерена от 9,5 до 11 мм. 

Според CLSI E. coli продуценти на широкоспектърни беталактамази (ESBLs) могат да са 

клинично резистентни на терапия с пеницилини, цефалоспорини или азтреонам, въпреки 

очевидната чуствителност ин витро на някои от тези агенти. Поради това при всички 

щамове с ESBLs (Фигура 3), диаметърът на зоната за един или повече от 
широкоспектърните цефалоспорини или азтреонам нараства в присъствие на клавуланова 
киселина. Това се определя във фенотипен потвърдителен тест: при зона на Cz ≤ 22 mm, 

зона на Cft ≤ 25 mm и  ≥ 5-mm нарастване на диаметъра на зоната за всеки антимикробен 

агент, тестван в комбинация с клавуланова киселина, спрямо зоната при самостоятелното 

му изпитване има ESBL. За всички потвърдени ESBL-продуциращи щамове 

интерпретацията на теста трябва да се докладва като резистентни за всички пеницилини, 

цефалоспорини и азтреонам.  

 

 

 
 
Фигура 3. Тест за изпитване производството на ESBL при тестване на клинични щамове 

E.coli. 
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Резистентността на  E.coli към карбапенем може да е резултат от: 

1. Различна стабилност към Amp C хидролази, зависеща от порини и чуствителност 

към ефлукс помпите: “Тест резултатите относно един карбапенем (imipenem, 

meropenem, ertapenem) не могат да се екстраполират към други карбапенеми” 

(EUCAST, 2008). 

2. Метало-β-лактамазите, които могат да хидролизират всички β-лактами с 

изключение на монобактамите. Според (EUCAST, 2008) ако продукцията на 

метало-β-лактамази е потвърдена, резултатите за чуствителност трябва да се 

докладват като интермедиерни, а интермедиерните – като резистентни за всеки  β-

лактам. Азтреонама е изключение, при което резултатите се докладват така, както 

са получени. 

3. KPC карбапенемази или комбинации от ESBL или Amp C и  непропускливост. 

Според EUCAST (2008) ако чуствителността към карбапенеми, 

оксииминоцефалоспорини и азтреонам  е редуцирана, резистентността може да 

рефлектира или като KPC, IMP, GES β-лактамази или комбинация от AmpC или 

ESBL плюс непропускливост. Ертапенема може да e с тенденция да е най-

засегнатия карбапенем. Синергизма между карбапенеми и клавуланати може да 

нарастне и с KPC ензими или с комбинации от ESBL и непропускливост. 

Модифицираният Ходж Тест (MHT) открива продукция на карбапенемази в 

изолати на Enterobacteriaceae. Тя се установява, когато изпитваният изолат 

произвежда ензими или позволява растеж на карбапенем чуствителен щам (E.coli 

ATCC 25922) към карбапенемов диск (Фигура 4). 

 

 
 
Фигура 4. „МНТ” извършен върху три 100 mm петри МХА, всяка с 8 клинични изолати 

E.coli– отрицателни резултати. 

 

В резултат на извършените допълнителни тестове беше коригирана интерпретацията на 

получените резултати според правилата на EUCAST (2008) (Таблица 5.). 
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Таблица 5. Интерпретация на резултатите, получени при тестване на антимикробната 

чуствителност на клиничните щамове E.coli (EUCAST, 2008).   
E.coli 

щам № 

S  

(Susceptib

le) 

I 

(Interm

ediate) 

R  

(Resistant) 

Забележка Промяна в 

интерпретацият

а 

1.  Cz,Ce,I  A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft,Ct, Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Cz,Ce- 

Intermediate  

2.  Ce,I Cz A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

3.  Cz,Ce,I  A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Cz,Ce- 
Intermediate 

 Ce,I Cz A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

4.  I Cz A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft,Ce, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Cz-Resistant 

5.  Cz,Ce,I  A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Cz,Ce- 
Intermediate 

6.  Ce,I Cz A/S, A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

8.  Cz,I Ce A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Cz- Intermediate , 

Ce-Resistant 

9.  Cz,Ce,I  A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Cz,Ce- 

Intermediate 

10.  Cz,Ce,I  A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Cz,Ce- 

Intermediate 

11.  Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

12.  Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

13.  Cz,I Ce A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Cz- Intermediate , 

Ce-Resistant 

14.  Cz,Ce,I AmC A,Cx,Cm,G,Cp, Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Ce, Cz- 

Intermediate 

15.  Cz,Ce,I  A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce, Cz- 

Intermediate 

16.  Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 
Cz-Resistant 

703 Ce,I Cz,Cft A,Cx,Cm,G,Cp,AmC, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 
Cz-Resistant 

732 Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

800 Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce- Intermediate , 

Cz-Resistant 

920 G,Cp,A

mC,Cz,

Ce,I, 

Azt,Ct 

Cft A,Cx,Cm Test for ESBL+, Test for MBL - Azt,Ct,Cz,Ce-

Intermediate, Cft – 

Resistant 

1616 I Ce A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft,Cz, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL -  Ce –Resistant 

1546 Ce,I Cz A,Cx,Cm,G,Cp,AmC,Cft, Ct,Azt Test for ESBL+, Test for MBL - Ce -Intermediate, 

Cz - Resistant  

1769 G,Cp,A

mC,Cz,

Ce,I, 

Azt,Ct 

Cft A,Cx,Cm Test for ESBL +,Test for MBL - Azt,Ct,Cz,Ce –

Intermediate 

 
 
При клиничните щамове P.aeruginosa (Таблица 6, Фигура 5) беше изпитана 

чуствителността към piperacillin (Pi), cefotaxime (Ct), ceftazidime (Cz), cefepime (Ce), 

imipenem (I), aztreonam (Azt), gentamicin (G), ciprofloxacin (Cp) и PVA/AgNps/TEOS. Зоните 

на подтискане бяха отчетени според нормите посочени в CLSI M100-S17. 
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Таблица 6. Зони на подтискане в mm при тестване по ДДМ на чуствителността на 

клинични щамове P.aeruginosa към дискове импрегнирани с антимикробни срества и към 

диск, импрегниран с  PVA/AgNps/TEOS (M100-S17).   
P.aerugi

nosa 

щам № 

Pi  

mm 

Ct 

mm 

Cz  

Mm 

Ce 

mm 

I  

mm 

Azt  

mm 

G  

mm 

Cp  

mm 

PVA/ 

AgNps/ 

TEOS 

mm 

1.  21 0 0 15 28 0 15 11 10 

2.  20 0 0 17 27 0 15 11 11 

3.  21 0 0 17 28 0 15 10 11 

4.  20 0 0 14 28 0 15 10 11 

5.  21 0 0 16 27 0 15 10 10 

6.  21 0 0 16 27 0 16 11 11 

7.  20 0 0 16 27 0 15 10 11 

8.  20 0 0 16 27 0 15 10 10 

9.  21 0 0 16 28 0 15 10 10 

10.  20 0 0 17 27 0 15 10 11 

11.  21 0 0 16 28 0 15 12 10 

12.  20 0 0 16 27 0 15 12 11 

13.  21 0 0 14 27 0 16 12 12 

14.  20 0 0 16 27 0 15 11 10 

15.  21 0 0 16 27 0 15 11 10 

16.  20 0 0 14 27 0 15 10 10 

1515  23 21 20 25 23 0  24 36 11 

1536 13 7 0 0 14 13 10 11 11 

1537 30 21 29 28 27 28 7 42 11 

1556  18 0 0 0 16 0 0 14 11 

1570 14 0 0 8 16 14 8 10 10 

1721 16 0 0 0 26 0 7 10 11 

1758 25 21 22 20 14 12 24 29 11 

1705 15 0 14 24 15 27 0 36 11 

1773 15 0 0 0 12 0 0 7 8  

1801 18 16 26 13 21 18 13 27 11 

 
Зоната на подтискане към импрегнирания с хибридния материал диск бе от 8 до 12 мм. 

Неферментативните Грам отрицателни бактерии проявяват също съществена 

резистентност към: penicillin G, cefazolin, cefoxitin, cefamandole, cefuroxime, glycopeptides, 

fusidic acid, macrolides, lincosamides, streptogramins, rifampicin, daptomycin и linezolid. При 

P.aeruginosa тази резистентност е към: ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid, cefoxitin, 

cefotaxime, ceftriaxone, ertapenem, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin и neomycin, в 

резултат на ниско ниво на APH(3’)-IIb активност към trimethoprim и умерена 
чуствителност към sulphonamides (въпреки че е възможно да се появи чуствителност ин 
витро към  co-trimoxazole, тя трябва да се приеме за резистентна) (EUCAST, 2008). 

Необикновен фенотип на P.aeruginosa е резистентност към colistin (EUCAST, 2008).  

Механизмите на резистентност към P.aeruginosa като резултат от мутация са:  

1. Хиперекспресия на ефлукс-системата (Mex AB-OprM); 

2. Хиперекспресия на AmpC хромозомни беталактамази;  

3. Липса на карбапенем-специфичен порин OprD  

4. Придобиване на плазмидни беталактамази (всички пеницилинази – клас A ензими, 

ESBL, MBL – клас B ензими и оксацилинази – клас D ензими).  

В повечето случаи обаче резистентността е резултат от активността на различни фактори 

на резистентост.  
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P. aeruginosa има индуцибелна, природно съществуваща цефалоспориназа, която 

предизвиква резистентност от ниско ниво към aminopenicillins и тесно-спектърни 

цефалоспорини като cephalothin и cefoxitin (Chen HY и сътр., 1995). Резистентост към 

широкоспектърни цефалоспорини може да възникне от свръхекспресия на тази 

цефалоспориназа, придобити бета-лактамази или и двете (Chen HY и сътр., 1993). 

Придобитите бета-лактамази могат да са инхибирани от клавулановата киселина (най-вече 

Ambler клас A ензимите) или резистентни към клавуланова киселина (клас B и клас D 

ензимиs) (Nordmann P., Guibert M., 1998). Клас A широкоспектърни бета-лактамази 

(ESBLs) могат да произхождат от тясно-спектърни бета-лактамази от  TEM и SHV типове, 

както активно се докладва за Enterobacteriaceae и по-рядко за P. aeruginosa (Poirel L. и 

сътр.,  2001). Щамовете с bla VEB-1-подобни последователности, локализирани до 3'-CS края 

в клас 1 интегрони, показват намаляваща чуствителност към всички бета-лактами с 

изключение на imipenem и piperacillin/tazobactam (Poirel L. и сътр.,  2001). Генната касета 

veb1, която кодира широкоспектърни бета-лактамизи VEB-1 нарастващо се изолира от 

Грам отрицателни пръчки (Bachvarova A. et al., 2005), при които е вмъкната във 

вариабилния регион на клас 1 интегрони, вариращи по размер и устройство (Naas T. и 

сътр., 2005). Идентификацията на ESBLs е от интерес, откакто се установи, че те 

предизвикват резистентност към всички широкоспетърни цефалоспорини и aztreonam, 

независимо то техните MIC (Poirel L.и сътр.,  2001). Изпитването за наличие на  VEB-1 ген 

се извърши чрез изпитване наличието на синергизъм между диск imipenem и четвърта 

генерация цефалоспорин (Фигура 5).   

 

 
Фигура 5. Тест за наличие на VEB-1 ген в изпитвани клинични щамове P.aeruginosa. 

 

Проведен е и модифицираният Ходж тест за установяване на метални бета-лактамази 

(Фигура 6).  

 

  
Фигура 6. Модифициран Ходж тест с клинични псевдомонасни изолати в 100 mm петри с 

МХА. 

 

javascript:newshowcontent('active','references');
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Получените резултати от MHT бяха отрицателни, поради което не се наложи промяна в 

интерпретацията им (Таблица 7).  

 
Таблица 7. Интерпретация на резултатите, получени при тестване на антимикробната 

чуствителност на клиничните щамове P.aeruginosa (EUCAST, 2008). 
 

 

Наблюдавахме зони на подтискане от импрегнираните с хибридния материал дискове при 

различните клинични щамове P.aeruginosa, които бяха със сходна големина при повечето 

изпитани щамове (Фигура 7),  но се наблюдаваха и щамове с отклонение от общите 

резултати (Фигура 8). 

P.aeru

ginosa 

щам 

№ 

S 

 (susceptible) 
I 

(intermed

iate) 

R  

(resistant) 

Забележка 

П
р

о
м

я
н

а
 

в
 

и
н

т
ер

п
р

е

т
а

ц
и

я
т
а

 

1.  Pi,G,I Ce Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

2.  Pi,G,I Ce Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

3.  Pi,G,I Ce Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

4.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

5.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

6.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

7.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

8.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

9.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

10.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

11.     Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

12.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

13.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

14.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for  VEB 1+, Test for MBL-  

15.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp Test for VEB 1+, Test for MBL-  

16.  Pi,G,I  Ct,Cz, Azt,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

1515 Pi, Ct,Cz,G,Cp,Ce,I  Azt Test for MBL-  

1536 Pi, I Ct,Cz, Azt,G,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

1537 Pi,Ct,Cz, Azt,Cp,Ce,I  G Test for MBL-  

1556  Pi,I  Ct,Cz, Azt,G,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

1570 I  Pi, Ct, Cz, 

Azt,G,Cp,Ce 

Test for VEB 1+, MBL-  

1721 I  Pi, Ct,Cz, Azt,G,Cp,Ce Test for VEB 1+, Test for MBL-  

1758 Pi,Cz,G,Cp,Ct,Ce I Azt Test for MBL-  

1705 Azt,Cp,Ce I Pi, Ct, Cz,G Test for VEB 1-, Test for MBL-  

1773   Pi, Cz, 

Azt,G,Cp,Ct,Ce,I 

Test for VEB 1-, Test for MBL-  

1801 Pi,Cz,Cp Azt,G,Ct Ce,I Test for MBL-  
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Фигура 7. ДДМ при тестване чуствителността на клинични щамове P.aeruginosa към 

дискове импрегнирани с антимикробни средства и към диск, импрегниран с  

PVA/AgNps/TEOS, който е поставен в средата на петри с Мюлер Хинтон Агар. 

 

Интересно е да се отбележи, че P.aeruginosa N1773, който показа резистентност към 

всички тествани антимикробни агенти даде зона на подтискане към дискове импрегнирани 

с  PVA/AgNps/TOES хибриден материал макар и с по-малък диаметър (Фигура 8). Това го 

определи като чуствителен към изпитвания хибриден материал. 

 
Фигура 8. Зона на подтискане на P.aeruginosa N1773 към импрегнирани с  

PVA/AgNps/TOES хибриден материал дискове: a) в средата, b) тук всички тествани 

дискове са импрегнирани с PVA/AgNps/TEOS.   

 
Вероятно по-тесните зони на подтискане бяха резултат от слайм продукция на изпитвания 

щам, което е и основната причина за образуване на биофилми от псевдомонасни щамове.  

Грам положителните бактерии проявяват също съществена резистентност към  aztreonam, 

temocillin, polymyxin B/colistin и nalidixic acid. Staphylococcus saprophyticus е съществено 

резистентен към ceftazidime, fosfomycine, novobiocine, а останалите коагулаза негативни 

staphylococci и Staphylococcus aureus са също съществено резистентни към ceftazidime 

(EUCAST, 2008). Необичайни фенотипове на  Staphylococcus aureus и коагулаза негативни 

стафилококи са тези, които са резистентни към vancomycin, linezolid, 

quinupristin/dalfopristin, daptomycin, tigecycline (EUCAST, 2008). 

Staphylococcus spp. резистентен към β-лактами има следните механизми на резистентност: 

1. Продукция на PBP2a (кодиран от mecA) води до кръстосана резистентност към β-

лактами с изключение на ceftobiprole и ceftaroline. Това е начин при който ако 

установяваме резистентност към isoxazolylpenicillins (като е определена с oxacillin, 

cefoxitin, или чрез установяване на mecA-ген или на PBP2a) трябва да докладваме 

изолатите като резистентни към всички бета-лактами. 

2. Продукцията на пеницилинази води до резистентност към всички пеницилини с 

изключение на аналозите на isoxazolyl. В тези случаи резултатите трябва да се 

докладват като резистентни към всички пеницилини независимо от МПК с 

a b 
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изключение на isoxazolyl-пеницилините и комбинациите с β-лактамазните 

инхибитори. 

Според CLSI M100-S17 oxacillin-резистентни S. aureus и коагулаза негативни стафилококи 

са резистентни и към други β-лактамни агенти като пеницилини, комбинации β-лактам/β-

лактамазен инхибитор, цефеми, и карбапенеми, може да покажат активност in vitro, но не 

са ефективни клинично. Резултатите за тези лекарства трябва да се докладват като 

резистентни. При установяване на оксацилин резистентни щамове, тези изолати би 

следвало да се тестват за чуствителност и към cefoxitin по ДДМ.  

За S. aureus, дисковият тест с cefoxitin е сравним с този с oxacillin за предвиждане на mecA-

определена резистентност към оксацилин. Цефокситиновият дисков тест обаче е по-лесен 

за разчитане и така става предпочитан метод за тестване на коагулаза негативни 

стафилококи. Той има по-висока специфичност и еквивалентна чуствителност спрямо 

оксацилиновия дисков тест за coagulase-negative стафилококи и това е основание да се 

докладват резултатите на основата на проведен цефокситинов тест, вместо тези с 

оксацилин, като  чуствителни или резистентни (Таблици 8, 9). 

Стафилококи, резистентни към макролиди, но чуствителни към линкозамиди  (clindamycin 

и lincomycin) произвеждат Erm рибозомни метилази показвайки индуцибелен MLSB 

фенотип или експресия на ефлукс помпи. В случай на индуцибелна MLSB резистентност, 

могат да се селекционират и конститутивно резистентни мутанти към линкозамиди. В 

случай на резистентност чрез ефлукс, рискът от селекция на мутанти резистентни към 

линкозамиди е не по-голям от този при еритромицин чуствителни изолати. И при клиничен 

неуспех и при успех с клиндамицин стафилококи с индуцибелен MLSB трябва да се 

докладват като резистентни. Индуцибелния  MLSB фенотип може да се идентифицира по 

ДДМ чрез  сплескване външния ръб на зоната на клиндамицин спрямо еритромициновия 

диск (Leclercq R., 2002; Lewis J.S, Jorgensen J.H., 2005). Когато при тестване на клинични 

щамове Staphylococus не е установен индуцибелен MLSB фенотип, не се извършва промяна 

в интерпретацията на резултатите на линкомицина (Таблици 8,10).  

Изпитаните клинични щамове S.saprophiticus дадоха зони на подтискане с антимикробни 

дискове и диск, импрегниран с хибридния материал, които бяха отразени в Таблица 8, а 

интерпретирането им е в Таблица 9.  

 

Таблица 8: Зони на подтискане в mm при тестване по ДДМ чуствителността на клинични 

щамове S. saprophiticus към дискове импрегнирани с антимикробни средства и към диск, 

импрегниран с PVA/AgNps/TEOS ( M100-S17 ).  

 
Антимикробната чуствителност на щамове S.saprophiticus (Таблица 8, 9, Фигура 9) и 

S.aureus (Таблица 10, 11, Фигура 10) беше изпитана към oxacillin (O), linkomycin 15 μg (L), 

№ S. 
saprophiti

cus щам  

№ 

O  

mm 

Cn 

mm 

L  

mm 

E  

mm 

T  

mm 

G  

mm 

Cp  

mm 

C  

mm 

R  

mm 

S/T  

mm 

PVA/ 

AgNps 

/TEOS 

mm 

1.  8 744/04 13 27 39 32 30 34 29 28 35 37 11 

2.  8 256/04 13 25 36 32 31 32 28 27 34 33 11 

3.  8 44E/04 11 25 37 10 8 32 33 9 37 31 11 

4.  8214/05 16 27 33 32 31 35 31 30 35 33 11 

5.  319/05 13 27 37 33 9 35 31 28 35 34 11 

6.  3690/05 12 29 0 0 9 34 34 6 36 34 11 

7.  616/05 10 25 36 11 32 34 33 31 36 29 11 

8.  720/05 14 24 36 33 31 36 32 28 36 35 11 

9.  1311/05 9 28 37 33 32 30 32 29 38 34 11 

10.  8870/04 11 27 32 31 9 30 32 9 38 37 11 

11.  8100/04 11 27 35 12 32 33 33 30 36 36 11 
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erythromycin (E), tetracycline (T), gentamicin (G), ciprofloxacin (Cp), chloramphenicol (C), 

rifampin (R), sulfamethoxazole/trimethoprim (S/T) и PVA/AgNps/TEOS. 

Зоните на подтискане бяха отчетени според нормите посочени CLSI M100-S17, а за 

linkomycin 15 μg (L) според стандартите DIN (Сборник от инструктивни материали по 

микробиологична диагностика на бактериалните инфекции, томII, 1990г.) За S. 

Saprophiticus беше използван диференциращ диск  novobiocin (Nb), който потвърди 

принадлежността на щама към вида. Чуствителността към oxacillinе беше тествана с  

cefoxitin (Cn) (BBL).  Всички щамове Staphylococcus sp., които показаха резистентност към  

erythromycin, бяха тествани допълнително за индуцибелна MLSB резистентност.  При 

всички изпитани случаи не бе доказана такава резистентност, поради което нямаше 

промяна в интерпретацията на резултатите.  

 

Таблица 9. Интерпретация на резултатите, получени при тестване на антимикробната 

чуствителност на клиничните щамове S.saprophiticus (EUCAST, 2008). 
S. 
saprophiticus 

щам № 

S 

 (susceptible) 

I 

(interme

diate) 

R  

(resistant) 

Забележка 

1.  L,E,T, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O Cn susceptible→ е oxacillin “S” 

2.  L,E,T, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O Cn susceptible →е oxacillin “S” 

3.  L, G,Cp,R,S/T,Cn  O, E,T,C Cn susceptible → е oxacillin “S” 

inducible MLSB phenotype - 

4.  L,E,T, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O Cn susceptible → е oxacillin “S” 

5.  L, E, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O, T Cn susceptible → е oxacillin “S” 

6.  G,Cp,R,S/T,Cn  O, L, E, T, C Cn susceptible → е oxacillin “S” 

constitutive MLSB phenotype+ 

7.  L, T, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O, E Cn susceptible → е oxacillin “S” 

inducible MLSB phenotype - 

8.  L, E, T, G,Cp,C,R,S/T  O, Cn  

9.  L,E,T, G,Cp,C,R,S/T,Cn  O Cn susceptible → е oxacillin “S” 

10.  L, E, G,Cp,R,S/T,Cn  O, T, C Cn susceptible → е oxacillin “S” 

11.  L, T, G,Cp,R,S/T,Cn  O, E Cn susceptible → е oxacillin “S” 

inducible MLSB phenotype - 

 

 

 
Фигура 9. ДДМ за тестване чуствителността на клинични щамове S. saprophiticus към 

антимикробни дискове и диск, импрегниран с PVA/AgNps/TEOS, който е поставен в 

средата на петрите с Мюлер Хинтон Агар. 
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Таблица 10. Зони на подтискане в mm при тестване по ДДМ чуствителността на клинични 

щамове S. aureus, изолирани от повърхностни кожни инфекции към антимикробни дискове 

и диск, импрегниран с PVA/AgNps/TEOS ( CLSI M100-S17).  

 

Зоната на подтискане на всички стафилококови щамове към импрегнирания с хибридния 

материал диск бе 11 мм. 

Изпитаните клинични щамове S. аureus дадоха зони на подтискане с антимикробни 

дискове и диск, импрегниран с хибридния материал, които са отразени в Таблица 10 и 

Фигура 10 , а интерпретирането им е в Таблица 11.  

 

 
Фигура 10. ДДМ при тестване чуствителността на клинични щамове S. aureus към 

антимикробни дискове и към диск импрегниран с  PVA/AgNps/TEOS, поставен в средата 

на петри с Мюлер Хинтон Агар.   

 

Според интерпретативните правила на EUCAST (2008) за макролиди, линкозамиди и 

стрептограмини ако има установена резистентност към erythromycin, но чуствителност към 

clindamycin или lincomycin, трябва да се извърши тест за индуцибелна MLSB 

№ S.aureus 

кожна 

инф-я 

Щам № 

O 

mm 

Cn 

mm 

L 

mm 

E 

mm 

T 

mm 

G 

mm 

Cp 

mm 

C 

mm 

R 

 mm 

S/T 

mm 

PVA/ 

AgNps/T

EOS mm 

1.  532/05 12 17 29 29 14 22 27 25 31 29 11 

2.  245/05 0 16 29 14 27 26 30 25 30 30 11 

3.  340/05 16 17 30 30 27 25 27 25 34 30 10 

4.  394/05 0 16 29 13 10 26 16 25 30 30 11 

5.  372/06 20 26 28 27 28 24 23 24 31 25 11 

6.  92/06 0 16 0 0 26 26 13 24 30 30 11 

7.  133/07 12 18 29 29 26 15 31 26 30 31 11 

8.  227/07 19 25 29 30 27 29 32 25 32 31 11 

9.  83/08 18 25 29 28 26 24 28 27 31 29 11 

10.  144/08 20 24 29 29 11 24 28 25 28 28 11 
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резистентност. Ако резултата от теста е отрицателен, тогава резултатите се докладват като 

чуствителни на clindamycin и lincomycin. Ако резултата от теста е положителен, 

резултатите се докладват като резистентни към clindamycin и lincomycin.  Резистентността 

към clindamycin (асоциирана с резистентност към erythromycin) е маркер за конститутивна 

macrolide lincosamide streptograminB (MLSB) резистентен фенотип (Batard E. и сътр., 2002; 

Entenza J.M. и сътр., 1995) (Таблици 10,11). 

 

Таблица 11. Интерпретация на резултатите, получени при тестване на антимикробната 

чуствителност на клиничните щамове S.aureus– изолати от повърхностни кожни инфекции 

(EUCAST, 2008).  
S.aureus 

кожна 

инфекция 

Щам № 

S 

 (susceptible) 

I 

(inter

media

te) 

R  

(resistant) 

Забележка 

1.   L, E, G, Cp,C,R,S/T O T,Cn Cn resistant→ е oxacillin “R” 

2.   L,  T, G, Cp,C,R,S/T  O, E,Cn Cn resistant → е oxacillin “R” 

inducible MLSB phenotype - 

3.  O, L, E, T, G, Cp,C,R,S/T  Cn Cn resistant → е oxacillin “R” 

4.  L, G,C,R,S/T  O, E, T, Cp,Cn inducible MLSB phenotype - 

5.  O,L,E, T, G, Cp,C,R,S/T,Cn    

6.  T, G,C,R,S/T  O, L, E, Cp,Cn Cn resistant → е oxacillin “R” 

constitutive MLSB phenotype+ 

7.  L, E, T, G C,R,S/T O Cn Cn resistant → е oxacillin “R” 

8.  O,L,E, T, G, Cp,C,R,S/T,Cn    

9.  O,L,E, T, G, Cp,C,R,S/T,Cn    

10.  O, L, E, G, Cp,C,R,S/T,Cn  T  

 
Поради спецификата при отчитане на резултатите за метицилинова резистентност беше 

изпитана още една група стафилококови щамове, изолирани от раневи секрети (Таблица 

12).  

 

Таблица 12. Зони на подтискане в mm при тестване по ДДМ чуствителността на клинични 

щамове S. aureus, изолирани от раневи секрети към дискове импрегнирани с 

PVA/AgNps/TEOS ( M100-S17).  
S.aureus- 

раневи 

секрет 

Щам № 

O 

mm 

Cn 

mm 

L 

mm 

E 

mm 

T 

mm 

G 

mm 

Cp 

mm 

C mm R mm S/T 

mm 

PVA/ 

AgNps/TEO

S mm 

1.  22 26 26 28 25 25 30 26 28 27 11 

2.  22 26 28 27 26 24 27 25 29 27 11 

3.  22 26 29 27 27 24 28 26 28 26 11 

4.  23 26 29 28 27 24 29 25 30 26 11 

5.  23 27 29 28 27 23 28 26 31 26 11 

6.  20 26 28 28 28 24 30 26 29 26 11 

7.  22 26 28 28 27 24 31 26 31 27 11 

8.  23 27 27 29 27 24 30 27 29 25 11 

9.  22 26 28 29 27 25 31 26 31 27 11 

10.  22 26 30 30 26 25 31 26 30 30 11 

11.  22 27 29 29 29 27 31 27 31 28 11 

12.  22 26 29 28 28 27 30 26 31 27 11 

13.  23 25 29 29 27 26 32 25 30 27 11 

14.  21 26 29 28 27 25 31 26 31 28 11 

15.  22 27 28 28 26 25 28 27 29 26 11 

16.  23 26 28 30 27 25 30 26 30 27 11 
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При изпитването не бе установена резистентност към нито един вид антибиотик от 

използвания набор антимикробни дискове, поради което нямаше и промени в 

интерпретацията на резултатите (Таблица 13).  

 
Таблица 13. Интерпретация на резултатите получени от тестването на антимикробната 

чусвителност на клинични щамове S.aureus – изолати от раневи секрети (EUCAST, 2008).  
S.aureus- 

раневи 

секрети 

Щам № 

S 

 (susceptible) 
I 

(intermedia

te) 

R  

(resistant) 

Забележка 

1.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

2.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

3.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

4.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

5.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

6.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

7.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

8.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

9.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

10.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

11.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

12.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

13.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

14.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

15.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

16.  O,Cn,L,E,T,G,Cp,C,R,S/T    

 

Допълнително изпитахме изолат от домашен любимец-куче, порода самоед на 6 години с 

рецидивираща ушна инфекция, първоначално третирана с препарати съдържащи 

хлорамфеникол, а в последствие и с гентамицин, но без оздравителен процес. Взетият 

ушен секрет беше изследван микробиологично и идентифициран като грам-отрицателния 

бактерий- Acinetobacter calcoaceticus (baumanii).  

 
Таблица 14: Резултати от изпитване антимикробната чуствителност на щам Acinetobacter 

baumanii по ДДМ 

Антимикробен диск Зона на подтискане (мм) Интерпретация 

Пиперацилин 7 Резистентен  

Ампицилин/сулбактам 11 Резистентен  

Цефтазидим 0 Резистентен  

Цефотаксим 0 Резистентен  

Цефтриаксон 0 Резистентен  

Цефепим 11 Резистентен 

Имипенем 11 Резистентен  

Гентамицин 0 Резистентен  

Тобрамицин 0 Резистентен 

Амикацин 0 Резистентен  

Тетрациклин 0 Резистентен  

Доксициклин 9 Резистентен  

Ципрофлоксацин 0 Резистентен 

Сулфаметоксазол/триметоприм 0 Резистентен  
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Резултатите от антибиограмата по ДДМ показаха, че клиничния изолат е мултирезистентен 

щам. Всички изпитани антимикробни средства не дадоха зона на подтискане или тя беше 

интерпретирана според CLSI като за резистентен щам (Таблица 14, Фигура 11).  

 

                                          
Фигура 11: Антибиограма на A.baumanii  по ДДM. Оцветените в кафяво дискове съдържат 

хибридни материали със сребърни наночастици.       

 

При изпитване чуствителността на резистентния изолат към хибридни материали, 

съдържащи сребърни наночастици бяха използвани два вида дискове, съответно 

импрегнирани с хибриден материал PVA/AgNps/TEOS и други напоени с PVA/AgNps. На 

Фигура 11 с) се виждат зоните на подтискане от тези два вида дискове с хибридни 

материали, но по ясно видими са зоните им на подтискане на Фигура 12, където те бяха 

изпитани самостоятелно. Щамът изпитан по ДДМ даде 11мм зона на подтискане с 

дисковете импрегнирани с хибридни материали.  

  
Фигура 12: Изпитване чуствителността към PVA/TEOS/Ag-Np и PVA/AgNps хибридни 

материали. Отгоре и отдолу на петритата са разположени ипрегнирани с (3,7 mg/ml) 

PVA/TEOS/Ag-Np дискове, а от дясно и отляво –напоени с (3.9 mg/ml) PVA/AgNps. 

 

Обобщаването на резултатите, получени от изпитване бактерицидните свойства на 

хибридния материал върху клинични изолати, показа че: 

  23% от изпитаните клинични щамове E. coli проявиха 100% резистентност към 

ampicillin, cefuroxime и cefamandole, 96% проявиха резистентност към ceftriaxone, 

91% бяха резистентни към aztreonam, gentamicin, ciprofloxacin и cefotaxime, 87% 

към amoxicillin-clavulanic acid , 48% към ceftazidime , и само 17% към cefepime. Не 

бе установена резистентност на нито един от изпитаните E.coli клинични щамове 

към imipenem и PVA/AgNps/TEOS.  

 Проучените клинични щамове P.aeruginosa бяха 26. Имаше установена 88% 

резистентност към aztreonam, 85% към cefotaxime и ceftazidime, 81% към 

A.baumanii 

A.baumanii A.baumanii 

A.baumanii 

a) b) c) 
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ciprofloxacin, 35% към cefepime, 27% към gentamicin, 15% към piperacillin и 4% към 

imipenem. Проявена резистентност спрямо импрегнирани с хибридния материал 

PVA/AgNps/TEOS дискове не бе установена. По-малка зона на подтискане бе 

наблюдавана само при 1 псевдомонаден щам, а именно щам 1773, но диаметърът на 

зоната му беше сходен на този, получен от контролния щам P. aeruginosa ATCC 

27853, поради което бе приет за чувствителен.  

 Изпитаните клинични щамове от род Staphyloccocus бяха 37, като при 16 от тях не 

бе установена антибиотична резистентност. При анализиране на останалите 21 

щама беше наблюдавана 33% резистентност към cefoxitin, erythromycin и 

tetracycline, 14%- към chloramphenicol и 10% към linkomycin и ciprofloxacin. Не бе 

установен щам, резистентен към gentamicin, rifampin и PVA/AgNps/ TEOS.  

 Единственият изпитан клиничен изолат от животни беше мултирезистентен щам 

Acinetobacter baumanii, резистентен към 14 вида антибиотици, но чувствителен на 

изпитания хибриден материал. 

По литературни данни (Simon Silver, 2003) централно разположените шест гена от 

плазмида кодиращ сребърна резистентност се срещат и в генома на E. сoli O157:H7. Това 

беше предпоставка в изпитването да включим и контролен щам E.coli О157Н7 Kopenhagen. 

Този щам е с доказана токсигенност, определена предварително в изпитване с теста 

„Duopath Verotoxin”, при което бе установено наличие на Verotoxin 1 (VT 1, SLT 1, Stx1). 

Микробиологичното му изпитване за чуствителност към сребърни наночастици по 

модифицирания ДДМ беше извършено с дискове, импрегнирани с хибридния материал 

PVA/AgNps/TEOS (Таблица 15), с 5 различни концентрации на сребърния прекурсор (от 

0,9 до 18 mg/ml) в тях.  

 

Таблица 15: Изпитване чуствителността на контролен щам E.coli О157Н7 към 

PVA/AgNps/TEOS по ДДМ 

 

Сребърна концентрация (mg/ml) 0,9 1,8 3,6 9 18 

Зона на подтискане от две петри (mm) 9 9 10 11 10 

 

Зоните на подтискане корелираха с тези получени при изпитване чуствителността на 

контролен щам E.coli ATCC 25922, поради което се прие че щамът е чуствителен към 

хибридния материал PVA/AgNps/TEOS. 

 Изпитване по Дисково Дифузионния Метод за наличие на синергизъм между 

импрегнирания с PVA/TEOS/AgNps диск ( с концентрация на прекурсора 3,6 

mg/ml) и търговски антимикробни дискове („Бул Био НЦЗПБ”, “BBL”). 
Наличието на синергизъм с импрегнирания с хибриден материал диск бяше първоначално 

изпитано с 34 вида антимикробни дискове върху съответните им (CLSI M100-S17) 

контролни щамове (Фигура 13).   
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Фигура 13: Изпитване наличие на синергизъм по ДДМ при импрегниран с хибридния 

материал диск и антимикробни дискове върху контролни бактериални щамове. 

 

Върху клинични щамове бе изпитан синергизма само с антимикробни дискове, които са 

показали вече синергизъм при изпитване по ДДМ върху контролни щамове. Използвани 

бяха дискове натоварени с тетрациклин, еритромицин, цефокситин, оксацилин, 

ципрофлоксацин, хлорамфеникол, азтреонам и  имипенем (Фигура 14). 
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Фигура 14: Изпитване наличие на синергизъм между импрегниран с хибридния материал 

диск и антимикробни дискове върху клинични бактериални щамове. 

 

От двете изпитвания бе установено наличие на синергизъм с импрегнираните с хибридния 

материал дискове при изпитване по ДДМ само с: ампицилин върху E.coli ATCC 25922 и 

S.aureus ATCC 25923, оксацилин върху S.saprophiticus 3690/05 и S.aureus ATCC 25923, 

пеницилин върху S.aureus ATCC 25923,  пиперацилин върху P.aeruginosa 1773, 

сулфаметоксазол/триметоприм върху E.coli ATCC 25922, рифампин върху E.coli ATCC 

25922 и S.aureus ATCC 25923, цефепим върху E.coli ATCC 25922 и E.coli № 5, налидиксова 

киселина върху E.coli ATCC 25922, кларитромицин върху S.aureus ATCC 25923, 

еритромицин върху S.aureus ATCC 25923 и доксициклин върху E.coli ATCC 25922.  

Поради нееднозначните резултати, които получихме за антибиотиците по групи, както и 

при изпитване на един и същи антибиотик върху контролни и клинични шамове  приехме, 

че са необходими допълнителни изпитвания по този метод, а също и потвърдителни 

изпитвания по други методи, както с контролни така и с клинични щамове.  

 Изпитване на спороцидните свойства на хибриден материал PVA/AgNps/TEOS  

Използвахме няколко метода и експериментални постановки за изпитване спороцидните 

свойства на хибридните филми. Първоначално бе приложен дълбочинния агаров метод. За 

целта използвахме два вида дискове: от хроматографска хартия, импрегнирани с материала 

и дискове, изрязани директно от хибридния филм чрез перфорацията му.  

Първоначално дисковете от хроматографска хартия бяха импрегнирани с 5μL от разтвор на 

PVA/AgNps/TEOS. За термично обработените материали, дисковете подложихме на 

нагряване 100°C за 1час. За нетермично обработените филми, дисковете използвахме така, 

както са приготвени. Тези два вида импрегнирани дискове изпитахме върху спори на 

еталонния щам Bacillus subtilis ATCC 6633.  Наличието на спороцидно действие 

установихме дори при най-ниската сребърна концентрация от набора синтезирани 

PVA/AgNps/TEOS хибридни филми.  

Всички термично и нетермично обработени PVA/AgNps/TEOS филми проявиха 

спороцидна активност към Bacillus subtilis, тъй като дадоха зона на подтискане от 

импрегнирани с PVA/AgNps/TEOS дискове (Таблица 16, Фигура 15).  

 
Таблица 16.  Зони на подтискане в mm на PVA/AgNPs/TEOS върху B. subtilis.  

Проба 1.8 

mg/mL 

3.7 

mg/mL 

9.2 

mg/mL 

18.3 

mg/mL 

Зона mm 

първо петри дискове 
1
 12 13 12 13 

второ петри дискове 
1
 13 14 13 13 

Средно 12.5 13.5 12.5 13 

първо петри филм 
2
 - 11 15 13 

второ петри филм
2
 - 12 14 13 

Средно - 11.5 14.5 13 
1 – дискове импрегнирани с PVA/AgNps/TEOS; 2- дискове директно изрязани от PVA/AgNps/TEOS филми. 

 
Разликата в наблюдаваната зона на подтискане на термично и нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS импрегнирани дискове с концентрация на сребърния прекурсор 0.9 

mg/mL до 3.7 mg/mL беше в диапазона от 0.5 до 1 mm, без оглед на метода на приготвяне 

на филмите, което е приемливо. Нарастването на сребърната концентрация във филми 

PVA/AgNps/TEOS до 3.7 mg/mL доведе до по-голяма зона на подтискане на 

импрегнираните с тях дискове върху B. subtilis (Таблица 16). 
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Фигура 15. Спороцидна активност на a) термично обработени и b) нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми при различна концентрация на сребърния прекурсор в диапазона 

от 0.9 mg/mL до 3.7 mg/mL върху B. subtilis. 

 

За да се определи оптималната сребърна концентрация във филмите PVA/AgNps/TEOS, 

където беше наблюдавано увеличаване на диаметъра на зоната на подтискане се синтезира 

нова хибридна проба, където концентрацията на прекурсора отново бе увеличена на 9.2 

mg/mL и 18.3 mg/mL (Фигура 16). 

С цел да се изпита разликата в спороцидната активност между импрегнирани с разтвори на 

PVA/AgNps/TEOS дискове и „истинските” хибридни филми,  се вмключиха в опита и 

дискове получени чрез перфорация на нетермично обработени PVA/AgNps/TEOS филми. 

Двата типа дискове не са подлагани на каквато и да е стерилизация. Така спороцидната 
активност бе изпитана отново по дълбочинния агаров метод (Таблица 16, Фигура 16).  

 

 
Фигура 16. Спороцидна активност на нетермично приготвени PVA/AgNps/TEOS филми с 

различна сребърна концентрация: a) 3.7 mg/mL; b) 9.2 mg/mL и c) 18.3 mg/mL върху B. 

subtilis.  Отгоре и отдолу на петрите са поставени импрегнираните с PVA/AgNps/TEOS 

дискове, а отляво и отдясно са поставени дискове, директно изрязани PVA/AgNps/TEOS 

филми. 

 

Както е видно от Таблица 20 зоната на подтискане на дисковете, директно изрязани от 

хибридните PVA/AgNps/TEOS филми нараства с нарастване на сребърната концентрация 

от  3.7 mg/mL до 9.2 mg/mL и 18.3 mg/mL. За импрегнираните с   PVA/AgNps/TEOS 

дискове обаче установихме, че повишаването на сребърната концентрация не повлиява 

размера на зоната на подтискане (Таблица 16). Вероятно това се дължи на по-ниската 

активност на повърхността на дисковете, с която спорите взаимодействат като резултат от 

несъмнената пенетрация на водния разтвор на PVA/AgNps/TEOS по време на 

поликондензационния процес в дисковете от хроматографска хартия. Зоната на подтискане 

беше еднаква само при сребърна концентрация - 18.3 mg/mL. 
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Разликата в някои от зоните на подтискане между импрегнираните и директно изрязани от 

филма дискове е поради факта, че дисковете изрязани от филма при контакт с агаровата 

повърхност претърпяват частична деформация и измерената зона на подтискане има 

различен диаметър в различните направления. Това бе и причината да наблюдаваме по-

голям диаметър на зоната при дискове със сребърна концентрация 9.2 mg/mL в сравнение с 

импрегнираните дискове със същата концентрация (Фигура 16). Това наблюдение показва 

предимствата на метода за тестване на спороцидна активност като се използват 

импрегнираните с PVA/AgNps/TEOS дискове (Таблица 16). 

Зоната на подтискане се определя от частичното отделяне на сребърни йони в 

хранителната среда. При по-висока концентрация отделянето на сребърни йони в средата 

не е толкова голямо. Тези резултати са потвърдени с ICP (inductively coupled plasma) 
анализи. След 24 часа контакт на филма с вода отделеното сребро, измерено с ICP е по-

ниско при филма с по-висока изходна концентрация на сребърен нитрат – 18.3 mg/mL 

отколкото при филмите с по-ниска сребърна концентрация– 3.7 mg/mL. В този случай 

размерът на зоната на подтискане трябва да се разглежда не само като еквивалент на 

спороцидните свойства на филмите, но и като мярка на техните физични свойства. 

Интерпретиранитe по този начин зони, потвърдиха резултатите, получени в другите наши 

експерименти.  

Резултатите бяха получени при трикратно изпитване на пробите и показаха, че всички 

хибридни материали с включени AgNps притежават спороцидна активност при изпитване 

със спори на B. subtilis на целия набор от сребърни концентрации, използвани в това 

изследване. Те дадоха зона на подтискане в диапазона от 11 до 14.5 mm (Фигура 15-16, 

Таблица 16).  

Използването на метода за вземане на отпечатъци от повърхности чрез експеримент с 

одобрени в Европейската Фармакопея методи и хранителни среди за изпитване на чисти 

повърхности, позволи да се потвърдят спороцидните свойства на синтезирания  

PVA/AgNps/TEOS филм, както и да се потърси възможна област на приложението му. 

Използвана беше и експериментална постановка с метода на заливане. Целта на този първи 

експеримент бе да изпитаме време зависимата спороцидна активност на синтезираните 

PVA/AgNps/TEOS филми с различна концентрация на сребърния прекурсор от 1.8 mg/mL 

до 18.3 mg/mL при голямо бионатоварване със спорова култура. В реални условия при 

контролирани помещения такова голяма бионатоварване (3MF) е почти невъзможно или 

може да се получи само при сериозен инцидент. Целта на експеримента беше да установи 

параметрите, при които синтезирания хибриден материал има достатъчно висока 

ефикасност при такава инфекция със спорова култура.  В експерименталната постановка 

беше установена концентрация зависима спороцидна активност. При сребърна 

концентрация от 9.2 mg/mL и 18.3 mg/mL се прояви време и концентрация зависима 

спороцидна активност, която най-ясно беше демонстрирана след период на 

взаимодействие от 3 часа между сребърните наночастици, включени в хибридния материал 

и спорите на Bacillus subtilis ATCC6633 (Фигура 17).  

След 24 часа беше наблюдавано нарастване броя на поникналите колинии. Причината е 

огромното бионатоварване използвано в експеримента,  тъй като споровата суспензия  е с 

мътност 3 MF. Фактът, че тествания хибриден материал бе под формата на филм, т.е. в 

твърдо агрегатно състояние, а не е под формата на течност обяснява невъзможността на 

сребърните наночастици включени във филма да влязат във взаимодействие с всички 

спори, които са в контакт с него.  
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Фигура 17. Време зависима спороцидна активност на нетермично приготвени 

PVA/AgNps/TEOS филми с различна сребърна концентрация от  1.8 mg/mL; 3.7 mg/mL; 9.2 

mg/mL и 18.3 mg/mL върху B. subtilis. 

 

Подобен експеримент извършихме и при по-малко бионатоварване (0.5MF), но с по-

резистентни на топлина спори на Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (Фигура 18). 

Спори на  “BAG – Pro Spore”, (биологични индикатори) се използват за валидация и 

рутинен мониторинг на стерилизационния процес и осигуряват доказателство за 

ефикасността на стерилизационния цикъл. Изискванията за биологичните индикатори са 

регламентирани в ISO 11138.  PVA/AgNps/TEOS тънки филми с различна сребърна 

концентрация (от 1.8 до 18.3 mg/mL) бяха синтезирани чрез термично накаляване на 

филмите в стерилни стъклени петри. За да потвърдим спороцидните свойства на 

синтезирания хибриден материал използвахме две експериментални постановки. 
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Фигура 18. Спороцидна активност на  PVA/AgNps/TEOS хибридни филми: a) 

G.stearothermophilus преди 24 ч инкубиране, b) Положителен контрол върху СКА;  c) 

G.stearothermophilus след 24 ч инкубиране; d)  термично обработени PVA/AgNps/TEOS  

филми с концентрация на сребърния прекурсор от 1.8 до 18.3 mg/mL (от дясно на ляво); e) 

отпечатък от хибриден филм (1.8 mg/mL) с G.stearothermophilus по ДДМ след 24 часа 

инкубиране; f) отпечатък от хибриден филм (3.7 mg/mL) с G.stearothermophilus oпо ДДМ 

след 24ч инкубиране; g) отпечатък от хибриден филм (9.2 mg/mL) с G.stearothermophilus по 

ДДМ след 24 ч инкубиране; h) отпечатък от хибриден филм (18.3 mg/mL) с 

G.stearothermophilus поДДМ след 24 ч инкубиране. 

 
Първата експериментална постановка беше с прилагане на Дисково Дифузионния Метод 

(ДДМ) (CLSI M2-A9) по модифициран начин чрез използване на стандартизирана спорова, 

вместо бактериална култура върху хибридната повърхност (Фигура 18). Установихме 

липса на каквито и да е колонии на повърхността на контактното петри след вземане на 

отпечатък, което потвърди спороцидните свойства на синтезираните PVA/AgNps/TEOS 

филми.  

Експерименталната постановка, използваща повърхностния агаров метод беше втората 

част от експеримента. При нея повърхностния агаров метод бе използван за тестване на 

спороцидното действие на хибридния материал срещу спори на G. stearothermophilus.  

Липсваше микробен растеж при концентрация на сребърния прекурсор 9.2 mg/mL и 18.3 

mg/mL. При по-ниски сребърни концентрации 1.8 mg/mL и 3.7 mg/mL, бе установен 

частичен растеж на бацили в единия край на петрито (Фигура 19). Този резлтат се оказа 
последствие от неравномерното оформяне на слоя хибриден материал върху стъкленото 

петри при поликондензационния процес.   

 

 
Фигура 19. Спороцидна активност на PVA/AgNps/TEOS хибриден филм срещу спори на 

G. stearothermophilus: a) петри с PVA/AgNPS/TEOS  при 1.8 mg/mL  сребърна 

концентрация и отпечатък от нея; b) петри с PVA/AgNPS/TEOS  при 3.7  mg/mL  сребърна 

концентрация и отпечатък от нея; c) отпечатък от петри с PVA/AgNps/TEOS при сребърна 

концентрация 1.8 mg/mL  с частичен растеж на бацили  d) отпечатък от петри с 

PVA/AgNps/TEOS при сребърна концентрация 3.7 mg/mL  с частичен растеж на бацили. 
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Това показа важността на всеки етап от синтеза на PVA/AgNps/TEOS филми за 

ефективното спороцидно действие. Необходими са бъдещи проучвания, за да се установят 

оптималните механични свойства и дебелина на слоя, които ще защитят подложената на 

риск от микробна контаминация повърхност.   

 Изпитване на фунгицидните свойства на хибриден материал PVA/AgNps/TEOS  

Термично и нетермично обработени PVA/AgNps/TEOS тънки филми с различна сребърна 

концентрация 0.9 mg/mL, 1.8 mg/mL и 3.6 mg/mL бяха изпитани и за наличие на 

фунгицидна активност първоначално към контролни щамове по ДДМ, при което бе 

мониторирана отново зоната на подтискане. Включените в първия етап на проучването 
контролни щамове са Candida albicans ATCC 10231, Candida krusei ATCC 6258, Candida 

tropicalis B 6030413, Candida glabrata ATCC 90050, както и един щам Aspergillus 

brasiliensis. Фунгицидните свойства на PVA/AgNps/TEOS филмите определихме чрез 

отчитане наличието на зони на подтискане и отчитане на просветляването около 

заложените импрегнирани дискове. Установихме, че и термично и нетермично 

обработените  PVA/AgNps/TEOS филми със сребърна концентрация от 0.9 mg/ml до 3.6 

mg/ml проявяват фунгистатична активност срещу  Candida albicans ATCC 10231, Candida 
krusei ATCC 6258, Candida tropicalis B 6030413, тъй като при тях имаше зона на 

подтискане, но с наличие на слабо проявен растеж на контролния щам в нея. (Фигура 20 a-

f). В тези случаи, където зоната бе с непълно подтискане на щамовете може да се заключи, 

че дата типа филми PVA/AgNps/TEOS показват фунгистатична активност и липсва 

фунгицидна активност (Фигура 20 a-f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фигура 20. Антигъбична активност на термично и нетермично обработени 

PVA/AgNps/TEOS филми при различна сребърна концентрация към: (a - b) C. albicans; (c-

d) C. tropicalis; (e-f) C. krusei   

 

Форматирано: Редова разредка: 

единичен

Форматирано: Редова разредка: 

единичен
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Фунгицидна активност беше наблюдавана при Candida glabrata ATCC 90050 (Фигура 21), 

където имаше двойна зона на подтискане- вътрешна без наличие на колонии и външна с 

присъствие на единични колонии, както е представено в Таблица 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фигура 21. Антигъбична активност на термично (a) и нетермично обработени (b) 

PVA/AgNps/TEOS филми при различна сребърна концентрация към C. glabrata. 

 

Най- висока антигъбична активност при двата типа филми (термични и нетермични) срещу 

гъбички и плесени наблюдавахме при повишаване на сребърната концентрация в двата 

типа филми от 1,8 mg/ml до 3.6 mg/ml. Получените зони на подтискане при плесента бяха 

неравномерни, поради специфичните характеристики на размножаване при плесените. 

Оттук са и по-големите отклонения (от 1 mm до 3 mm) в диаметъра на зоните на 

подтискане при идентични сребърни концентрации. Най-голяма зона на подтискане и при 

двата типа филми (термично и нетермично обработени) отчетохме, когато увеличихме 

сребърната концентрация на 3.6 mg/mL. Изпитахме и плесенния щам Aspergillus 

brasiliensis. Зоните без плесенен растеж приехме като показателни за антиплесенната 

активност на хибридните PVA/AgNps/TEOS филми (Таблица 17).  

 

Таблица 17. Зона на подтискане на PVA/AgNps/TEOS филми към A. brasiliensis. 
Aspergillus brasiliensis. – суспензия с мътност 0.5 MF 

Ag концентрация 

 

Термично обработени  PVA/AgNps/TEOS филми Нетермично обработени PVA/AgNps/TEOS филми 

0.9 

mg /mL 

1.8 

mg/mL 

3.6 

mg/mL 

0.9 

mg/mL 

1.8 

mg/mL 

3.6 

mg/mL 

Зона  mm 1 петри 12.5 13 16.5 11 12 14 

Зона  mm 2 петри 11.5 11.5 13.5 11 13 12.5 

Зона  mm средно 12 12.25 15 11 12.5 13.25 

 
За да се определи оптималната сребърна концентрация на PVA/AgNps/TEOS филми, 

където има увеличаване диаметъра на зоната на подтискане върху гъбички, увеличихме 

още веднъж сребърната концентрация от 3.6 mg/mL до 9 mg/mL  и 18 mg/mL.   
Фунгицидната активност на нетермично обработените PVA/AgNps/TEOS филми с по-

висока сребърна концентрация отново беше тествана по ДДМ. Суспензиите от контролни 

щамове (Candida albicans ATCC 10231, Candida krusei ATCC 6258, Candida tropicalis B 

6030413, Candida glabrata ATCC 90050) обаче бяха стандартизирани до 0.5 MF и 3 MF. 

Втората изпитана мътност бе почти десет пъти по-високо бионатоварване в сравнение с 

цитирания стандарт. Тествана беше и проба без сребърни наночастици, която беше 

използвана като отрицателна контрола.  
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Очевидно повишаването на сребърната концентрация във PVA/AgNps/TEOS филмите до  

3.6 mg/mL води до нарастване зоната на подтискане при тестваните гъбички и плесента. 

Когато концентрацията на сребро нараства от 3.6 mg/mL до 9 mg/mL  и 18 mg/mL при 

всички изпитани щамове наблюдавахме зони с пълно или непълно подтискане като при 

някои щамове и концентрации тези зони бяха двойни (Фигура 22).  

 

Фигура 22. Фунгицидна активност на нетермично обработени PVA/AgNps/TEOS филми на 

48-ия час от култивиране върху: (a-b) C. albicans при 0.5 MF и 3 MF; (c-d) C. krusei при 0.5 

MF и 3 MF; (e-f) C. glabrata при 0.5 MF и 3 MF; (g-h) C. tropicalis при 0.5 MF и 3 MF. 

Вътрешната зона с пълно подтискане и външната с единични колонии са представени с 

наклонена черта в отчетения резултат (Таблица 18).  

 

Таблица 18. Зони на подтискане на PVA/AgNps/TEOS филми към четири вида Candida- 

суспензии с мътност 0.5MF и 3 MF 
Контролен 

щам: 

мътност Суспензия с мътност 0.5 MF Суспензия с мътност  3 MF 

 

 

Candida 

albicans 

ATCC 
10231– 

Ag 

концентрация 

 

1.8 

mg/mL 

3.6 

mg/mL 

9 mg/mL 18 mg/mL 1.8 

mg/mL 

3.6 mg/mL 9 mg/mL 18 mg/mL 

Зона  mm след 

24 часа 

инкубиране * 

16 16 8/14 9/14 16.5 16.5 8.5/15 9/14.5 

Зона  mm след 

48 часа 
инкубиране  * 

7.5 8.5 9.5 10.5 7 7 7.5 8 

Candida 
krusei ATCC 

6258 

Зона  mm след 
24 часа 

инкубиране * 

17 18.5 19.5 21 11/16 11/17 11/18 10/18 

 Зона  mm след 

48 часа 

инкубиране  * 

7.5 8.5 9.5 10 7.5 8 8.5 8.5 

Candida 

tropicalis B 

6030413 

Зона  mm след 

24 часа 

инкубиране * 

11/16.5 11.5/15.5 12.5/15.5 11.5/15.5 8.5/12.5 8.5/13.5 10.5/14 10/14.5 

 Зона  mm след 

48 часа 

инкубиране  * 

8.5 8.5 9.5 9.5 7.5 8.5 9.5 9.5 

Candida 

glabrata 

ATCC 90050 

Зона  mm след 

24 часа 

инкубиране * 

10/18 11/19 13/20 12/19 8/17 8/18 9/18.5 9.5/18.5 

 Зона  mm след 

48 часа 

инкубиране  * 

9.5 9.5 10.5 11.5 8 8 9 9 

*
Резултатите са средна стойност от отчетените резултати от две петри. 
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Във втората серия от експерименти установихме, че при филмите PVA/AgNps/TEOS със 

сребърна концентрация 1.8 mg/mL и 3.6 mg/mL има отклонение в зоните на подтискане от 

2-2.5 mm в сравнение със зоните, отчетени при първата серия опити с гъбички. Наличието 

на фунгицидна активност към C. tropicalis вече бе ясно демострирано.  Очевидно има 

трудности при отчитането на зоните на подтискане при гъбички, което е обект на полемика 

дори при тестване чуствителността им към антимикотици – CLSI M44-A.  Ние избрахме 

отчитане на 48-ия час от култивирането.  

Експериментите проведохме двукратно, като получихме подобни резултати, което 

индицира валидността на метода.  

След 24 часа култивиране на културите при  32.5 ± 2.5 °С, наблюдавахме единични или 

двойни зони на подтискане, при което установихме тесни ясни зони около импрегнираните 

дискове с или без растеж. При допълнителни 24 часа култивиране на културите, зоната на 

фунгистатична активност не е толкова ясно определена, но зоната на пълна инхибиция на 

щама е по-видима. Тези резултати доказват фунгицидната активност на PVA/AgNps/TEOS 

филмите при по-високата сребърна концентрация от 18 mg/mL. В обобщение може да се 

каже, че фунгицидните свойства на изпитаните PVA/AgNps/TEOS филми се проявиха и 

при трите контролни щама, които бяха тествани при различно бионатоварване (0.5 MF и 3 

MF). Има несъществена разлика в обхвата 1-1.5 mm при големината на зоните на 

подтискане при двата типа натоварване. Наблюдавано беше по-достоверно отчитане на 48-

ия час от култивирането. Наличието на пълно подтискане на изпитваните щамове при 

мътност на суспензиите около десет пъти по-голяма от предположената в стандарта на 

CLSI оформи представата за изявени фунгицидни свойства на синтезирания 

PVA/AgNps/TEOS филм.   

В последствие тествахме PVA/AgNps/TEOS филми за активност и към клинични гъбни 

изолати от пациенти с инфекции на уринарния тракт. Изолатите, които са от род Candida 

(C.krusei 8-126; C. glabrata 8-122; C.albicans 8-127 и C.albicans 8-137) демострираха явна 

резистентност към различни антимикотици при изпитването им с търговския кит ATB 

Fungus 3 “Bio Merieux”. както е показано в Таблици 23-24,  Фигура 32 . Изпитахме 

чуствителността към пет от основните антимикотици: Flucytosin (5FC), Amphotericin B 

(AMB), Fluconazol (FCA), Itraconazol (ITR) и  Voriconazol (VRC), които са включени в кита. 

 
Таблица 19. Изпитване на резистентност с ATB Fungus 3 към антимикотици на различни 

видове клиничните изолати гъби.  
Candida sp. 

щам№ 

5FC AMB FCA ITR VRC 

1.  2.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

C.krusei 8-126 + - - - - - - - + + + + - - - - + + + - - - + + + - - - - - 

C.glabrata 8-122 

/15.06. 

- - - - - - - - + + + + + + + + + + + - - - + + + + - - - - 

C.albicans 8-127 

/15.06. 

- - + - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

C.albicans 8-137 

/15.06. 

- - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Легенда: Резултатите от проучването са представени като “+” (наличие на растеж) и  “-“ (липса на растеж).  

 

Таблица 20. Интерпретация на резултатите получени при тестване на клиничните щамове 

с различни антимикотици 
Candida sp. щам № Sensible Intermediate Resistant Забележка  

C.krusei 8-126 AMB, VRC 5FC, FCA ITR  

C.glabrata 8-122 /15.06. 5FC, AMB, VRC  FCA, ITR  

C.albicans 8-127 /15.06. 5FC, AMB  FCA, ITR, VRC Няма данни в CLSI за 

интерпретиране на AMB  

C.albicans 8-137 /15.06. 5FC, AMB  FCA, ITR, VRC  
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Фигура 23. Изпитване на резистентност с ATB Fungus 3 към антимикотици на различни 

видове клиничните изолати от род Candida.  

 
Така тези потвърдени за резистентността си към различни типове антимикотици клинични 

изолати проучихме по ДДМ за чуствителност към сребърните наночастици в хибридния 

материал. Използвахме импрегнирани с него дискове с различна концентрация на 
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сребърния прекурсор в обхвата от 0.9 mg/mL до 18 mg/mL.  

Установихме същите зависимости при изпитване на хибридните филми върху клиничните 

изолати, каквито бяхме установили при изпитване с контролните щамове гъбички. 

Наличието на фунгицидна активност бе потвърдено и повечето от изявените зони на 

подтискане наблюдавахме след 48 часа инкубационно време на импрегнираните дискове 

със сребърна концентрация на прекурсора от 3.6 mg/mL, 9 mg/mL и 18 mg/mL (Фигура 24).    

 

 
Фигура 24. Фунгицидна активност на  импрегнираните с PVA/AgNps/TEOS дискове при 

различна сребърна концентрация на прекурсора: 1) 0.9 mg/mL; 2) 1.8 mg/mL; 3) 3.6 mg/mL; 

4) 9 mg/mL; 5) 18 mg/mL. 

 
От направеното литературно проучване стана ясно, че e възприето всяка налична зона при 

изпитване на хибридни материали по агаров метод да се приема за показателна като 

наличие на микробоцидно действие. Направихме  извода, че тази зона на подтискане също 

така е показателна и за свойството на материала да отделя сребърни йони в агаровата 

среда, от което могат да се направят заключения за качествата му като резервоар за по-

дълготрайното им отделяне. За да се уточни концентрацията, при която може да се каже 

категорично дали даден синтезиран хибриден материал има съответните изпитвани 

биологични качества е необходимо той да е в течно състояние, за да може да се определят 

неговите МБК, МСК и МФК. За целта най-достоверни резултати се получават при по-

трудоемкия за изпълнение, но по-надежден метод на двукратните серийни 

макроразреждания. Поради тази причина той бе избран за работа като основополагащ при 

събирането на данни за тези концентрации. 

2) Изпитване биологичните свойства на хибриден материал PVOH269-b-PAN216 

блок кополимер 

 Антибактериалната активност на заредени със сребро мицели проучихме към S. аureus 

ATCC 25923 (Грам положителен бактерий), E. coli ATCC 25922 (Грам-отрицателен 

бактерий), P. aeruginosa ATCC 27853 (неферментативен Грам отрицателен бактерий) и B. 

subtilis ATCC 6633 (спорова суспензия). Бактериалният растеж изпитахме първоначално 

чрез визуален преглед на мътността на разтвора преди и след инкубиране за 24 часа. Във 

всички случаи не наблюдавахме мътност, което кореспондираше с много слабия 

бактериален растеж (бактериостатичен ефект) или пълно убиване на бактериите 

(бактерициден ефект). Ефектът на тествания материал бе бактерициден, тъй като нямаше 

бактериални колонии върху повърхността на Соево Казеиновия Агар (СКА). За да се 

потвърди бактерицидния ефект на заредените със сребро мицели, субкултивирахме 

течност от епруветките (100µl) върху повърхността на две петри СКА, която инкубирахме 

при 32.5 ± 2.5
o
C за 24 ч.  След инкубирането петрите проверихме за бактериален растеж и 

преброихме видимите колонии. Петри, посети с бактериална, съотетно спорова суспензия 

(E. coli, S.aureus, P. aeruginosa и спори на B. subtilis) в комбинация с незаредени със сребро 

мицели инкубирахме при същите условия и използвахме за отрицателна контрола. Всяко 

изпитване проведохме двукратно. Минималната Бактерицидна Концентрация (МБК) 
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съответстваща на най-малката концентрация, където нямаше бактериални колонии бе 

определена за E. coli, S. aureus, P. aeruginosa и B. Subtilis (Таблица 21). 

 
Таблица 21. Изпитване антибактериална активност на заредени със сребро мицели.  
 

 

 

Контролен щам 

Ag концентрация (μg/ml) 

11,5 

μg/ml  

 

5,75  

μg/ml  

 

2,88  

μg/ml  

 

1,44 

μg/ml  

 

0,72 

 μg/ml  

 

0,36 

 μg/ml  

 

0 

 μg/ml  

S. aureus ATCC 25923 - - - + + + + 

E. coli  ATCC 25922 - - - - - - + 

P. aeruginosa ATCC 27853  - - - - - - + 

Спори на  B.subtilis  ATCC 6633 + + + + + + + 
Легенда: + (положителна) наличие на бактериален растеж; - (отрицателна)  липса на бактериален растеж. 

 

Резултатите ясно демонстрираха силна бактериална активност към S. aureus (ATCC 

25923), E. coli (ATCC 25922) и P. aeruginosa (ATCC 27853). МБК за S.aureus бе определена 

при Ag концентрация от 2.88 ± 1.75 μg/ml (Фигура 25a, Таблица 21). При по-ниски 

концентрации (0.72 μg/ml) се установи сигнификантен бактериален растеж на S. aureus 
(Фигура 34b, Таблица 25). МБК за E. coli бе дори по-ниска отколкото е получена за S. 

aureus и съответства на Ag концентрация от около 0.36 ± 0.08 μg/ml (Фигура 34c, Таблица 

25). Същите резултати бяха демонстрирани от P. aeruginosa. S.aureus показа по-висока 

стабилност на действието на полимера от E. coli и P. aeruginosa. Тези резултати са резултат 

от разликата в структурата на клетъчната стена при Грам положителните и Грам 

отрицателните бактерии. При Грам положителните тя е по-ригидна и води до по-трудна 

пенетрация на сребърните наночастици, в сравнение с Грам отрицателните бактерии, при 

които клетъчната стена има по-тънък слой пептидогликан (S. Baron, 1996; S. Shrivastava и 

сътр., 2007).  

 

 
Фигури 25 a-d. Антибактериална активност на заредени със сребро мицели: a) 

антибактериална активност на заредени със сребро мицели към S. aureus при Ag 

концентрация 5.75μg/ml; b) антибактериална активност на заредени със сребро мицели към 

S. aureus при Ag концентрация 0.72 μg/ml; c) антибактериална активност на заредени със 

сребро мицели към E.coli при Ag концентрация 0.36 μg/ml; d) антибактериална активност 

на  PVOH-b-PAN мицели без сребърни наночастици към E.coli (контрола). 

 
Високата бактерицидна активност вероятно също е резултат от отделените от сребърните 

наночастици сребърни йони, които служат за резервоар от Ag+ бактерициден агент. В 

резултат на взаимодействието със сребърните йони има големи промени в мембранната 

структура на бактериите, които водят до увеличана мембранна пропускливост и 

следователно до тяхната смърт (P. Dibrov, и сътр., 2002; I. Sondi, B. Salopek – Sondi, 2004).  

При всички случаи обаче установихме бактериален растеж на B. subtilis . Липсата на 

каквато и да е спороцидна активност на B. subtilis бе показателна за това, че заредените със 

сребро мицели (с Ag  концентрация от 11.5 μg/ml до 0.36 μg/ml) не са ефективни 

спороцидни агенти към спорите на B. subtilis (Таблица 21).  

a b c d 
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За PVOH-b-PAN мицели, които не са заредени със сребърни наночастици (отрицателни 

контроли), не наблюдавахме антибактериална активност след сравняването им с 

положителните контроли (Фигура 25 d, Таблица 21). Това показа, че за блок 

кополимерните мицели без включени сребърни наночастици не е присъща 

антибактериалната активност.  

Силното бактерицидно действие към E. coli, S. aureus и P. aeruginosa и липсата на каквато 

и да е спороцидна активност на заредените със сребро мицели беше потвърдено след като 

проведохме експеримента втори път при същите условия.  

3) Изпитване биологичните свойства на хибриден материал PVP/AgNps 

Основната цел нашето проучване върху активността на хибридни материали на основата 

на сребърни наночастици (AgNps) стабилизирани с polyvinylpyrrolidone (PVP) беше да се 

изпитат и сравнят  антимикробните свойства на сребърните наночастици, получени чрез 

термална и химична редукция, при изпитването им върху бактерии, бактериални спори, 

дрожди и плесени.   

Първоначално извършихме тестове по ДДМ за изпитване на бактерицидната активност 

към контролни бактериални щамове, при които бе мониторирана зоната на подтискане.  

Спороцидната активност установихме чрез прилагане на дълбочинния агаров метод.   Ако 

се съди по диаметъра на зоната на подтискане, при Грам отрицателния E. coli и при Грам 

положителния S. aureus, а също и срещу спори на B. subtilis наблюдавахме по-висока 

антибактериална активност в сравнение с P. аeruginosa, където зоната на подтискане беше 

много тясна (Фигура 26). Тези резултати са в съответствие с предишните ни проучвания за 

антибактериалната активност на хибридния материал PVA/AgNps/TEOS във вид на тънки 

филми. Установихме обаче, че повишаването на сребърната концентрация в този полимер 

не влияе на размера на зоната на подтискане. Вероятно това е поради по-ниската активност 

на повърхността на дисковете, с които бактериите взаимодействат, като резултат от 
проникването на AgNps/PVP воден разтвор в дисковете от хроматографската хартия.   

 

 
Фигура 26. Антибактериална и спороцидна активност на PVP/AgNps срещу S. aureus, E. 

coli; P. aeruginosa и спори на B. subtilis при различна сребърна концентрация: 1-(отгоре на 

петрито) 0.98 mg/mL; 2-(в дясно на петрито) 1.96 mg/mL и 3-(отляво на петрито) 3.92 

mg/mL. 

 

За да се потвърдят бактерицидните свойства на AgNps/PVP (изходна концентрация на 

сребърния прекурсор е 0.98 mg/mL) го изпитахме и по метода с макро-разрежданията. При 

този метод Минималната Бактерицидна Концентрация (MБК), кореспондираща на най-

ниската концентрация, при която липсва бактериален растеж бе определена за E. coli ATCC 

25922, S. aureus ATCC 25923 и P. aeruginosa ATCC 27853.Тези резултати ясно индицираха 

силна бактерицидна активност, изразена в липса на бактериален растеж дори при най-

ниската изпитана сребърна концентрация от 0.015 mg/mL (Таблица 22) и тази концентрацrя 

беше приета като МБК за всички изпитани контролни щамове.  

 

 

B. subtilis 

ATCC 6633 

S. aureus 

ATCC 25923 

E.coli 

ATCC 25922 P.aeruginosa 

ATCC 27853 
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Таблица 22. Антибактериални свойства на сребърни наночастици, стабилизирани от PVP 

Щам Ag коцентрация на прекурсора (mg/ml) 

 0.49        0.24           0.12         0.06           0.03         0.015                

S. aureus ATCC 25923  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

E. coli ATCC 25922  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

P. aeruginosa ATCC27853  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Спори на B.subtilis ATCC 

6633 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
Легенда: + (положителен): наличие на бактериален растеж; - (отрицателен): липса на бактериален растеж. 

 

Резултатите бяха в съответствие и с изпитванията проведени с PVA/PANбазирани мицели 

с включени сребърни наночастици, при които установената МБК за S. aureus беше 2.88 ± 

1.75 μg/mL, а за E. coli и P. аeruginosa бе дори по-ниска: 0.36 ± 0.08 μg/mL.  

При провеждане на този метод установихме бактериален растеж на B. subtilis във всички 

разреждания, поради което не определихме Минимална Спороцидна Концентрация (МСК) 

(Фигура 27).  

 
Фигура 27. Изпитване на МСК на PVP/AgNps, приготвен чрез химична редукция, срещу 

спори на Bacillus subtilis ATCC 6633.  

 

Въпреки това наблюдавахме наличие на концентрация-зависима спороцидна активност. 

Липсата на каквато и да е спороцидна активност към спори на B. subtilis показа, че 

сребърните наночастици с концентрация на Ag в интервала от 0.49 mg/ml до 0.015 mg/ml 

не са ефективни спороцидни агенти за спори на B. subtilis (Таблица 22, Фигура 27). 

За да изпитаме антигъбичната активност на термично и не-термично приготвени AgNps 

стабилизирани с PVP, извършихме тестове с дрожди и плесен: C. albicans, C. tropicalis, C. 

krusei, C. glabrata и A. brasiliensis. Ефектът на изпитания материал  проучихме чрез 

култивиране на разредените разтвори на PVP/AgNps с добавени стандартизирани 

суспензии на контролните микроорганизми върху петри със Сабуро агар. При инкубиране 

на 35
o
C, петрите отчетохме след 48ч и 72 ч. Наличието или липсата на растеж беше 

отбелязано с “+” и “-“ респективно. Установихме, че след 48ч култивиране, сребърните 

наночастици приготвени чрез химична редукция показват липса на растеж на дрождите 

само при  C. krusei и C. tropicalis. Останалите гъбички показаха наличие на растеж 

(Таблица 23). Тези резултати позволиха да определим МФК за C. tropicalis, като  ≥0.50 

mg/mL, а за C. krusei - ≥0.03 mg/mL. 
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Таблица 23. Фунгицидна активност на PVP/AgNps, получен чрез химична редукция, след  

48ч инкубиране 

Контролен щам 0.98 

mg/mL 

0.50 

mg/mL 

0.25 

mg/mL 

0.12 

mg/mL 

0.06 

mg/mL 

0.03 

mg/mL 

МФК 

Mg/ml 

      

C.albicans + + + + + + Не е опр. 

C.tropicalis - - + + + + ≥0.5 

C.glabrata + + + + + + Не е опр. 

C.krusei - - - - - - ≥ 0.03 

A.brasiliensis + + + + + + Не е опр. 

 
Използваната за C. albicans и C. glabrata сребърна концентраця не повлия техния растеж, 

поради което не бе определена МФК за тях. Тези данни се потвърдиха при отчитане на 

резултатите след 72 часова инкубация. При A.brasiliensis имаше частичен растеж във всяка 

петри, поради което също не можеше да се определи МФК, но затова пък наблюдавахме 

концентрация зависима активност. Това бе визуализирано и от наличието на 

памукоподобен растеж във всички тествани епруветки с двукратни разреждания, който бе 

най-ясно изразен след 72-ия час от експеримента. Разликата в минималните бактерицидни 

и фунгицидни концентрации на сребърните наночастици вероятно произлиза от различната 

структура на бактериалната и гъбична клетка, тъй като еукариотните организми имат по-

добре организирана  клетъчна структура (A. Panacek и сътр., 2009).   

За сравнение термично приготвените сребърни наночастици, стабилизирани от PVP 

показаха по-висока фунгицидна активност. Куливирахме на изпитаните разреждания по 

повърхностния агаров метод. Резултатите отчетохме на 48ч от инкубирането за  C. 

tropicalis, C. albicans, C. krusei  и C. glabrata. За A.brasiliensis резултатите отчетохме след 

72ч инкубиране (Таблица 24). 

 

Таблица 24. Фунгицидна активност на AgNps получена чрез термична редукция след 48 

часа инкубиране 

Контролен 

щам 

1.96 

mg/mL 

0.98 

mg/mL 

0.5 

mg/mL 

0.25 

mg/mL 

0.12 

mg/mL 

0.06 

mg/mL 

0.03 

mg/mL 

MФК 

mg/mL 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

C.albicans - - - + + + + 0.5 

C.glabrata - + 

(1cfu) 

+ 

(3cfu) 

+ + + + 0.98±0.5 

C.tropicalis - - - - - - - < 0.03 

C.krusei - - - - - - - < 0.03 

A.brasiliensis - + + + + + + 1.96 

 
Най-високата антифунгална активност за термично приготвените сребърни наночастици 

установихме при C. krusei и C. tropicalis. За тях MФК бе 0.03 mg/ml. За C. albicans MФК 

беше 0.5 mg/mL, за C. glabrata - 0.98 ± 0.5, а за A.brasiliensis - 1.96 mg/mL.  Очевидно 

термично приготвените сребърни наночастици показват по-висока антифунгална активност 

в сравнение с AgNps приготвени чрез химична редукция. Въпреки това и двата типа 

сребърни наночастици в хибридния материал бяха най-чуствителни към C. krusei в 

сравнение с останалите гъбички. По-високата фунгицидна активност на термично 

приготвените AgNps бе вероятно поради по-малкия им размер, както се вижда на 

изображението от TEM в сравнение със сребърните наночастици, приготвени чрез химична 

редукция, тъй като така осъществяват по-добър контакт с околната среда. Още повече 

термичната редукция на сребърния прекурсор в PVP разтвора позволява пълна 
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тансформация на Ag
+ 

в Ag
0
 без произвеждане на нежелани ко-продукти от редуциращия 

агент, което може да афектира антимикробните свойства.  

Направено бе сравнително проучване на синтезирания материал с друг стабилизатор, 

различен от поливинилпиролидон (PVP) и поливинилалкохол (PVA) матрикса чрез 

включване на сребърни наночастици в мрежа чрез tetraethyl ortosilicate (TEOS) като 

прекурсор при зол-гел метода. Целта ни бе да определим активността на използвания 

стабилизатор – PVA към контролни щамове изразена в  % към растежа при теста за 

растежоспособност на всеки контролен микроорганизъм. В теста за растежоспособност 

използвахме не повече от 100 КОЕ (CFU) от всеки микроорганизъм, като от всяко 

десеткратно разреждане на изпитвания микроорганизъм посяхме по повърхностния агаров 

метод и го използвахме като положителна контрола (Таблица 25). Това е незначителен 

брой КОЕ за изпитване на бактерицидния ефект на биоцидите, но  достатъчен за нашата 

цел. 

 

Таблица 25: Тест за растежоспособност (CFU/ml). 

 

 

Контролен щам 

Степен 

на 

разрежда

не  

Без предвар. 

инкубиране в/у 

СКА/Сабуро 

агар (CFU/ml) 

След 24 часа 

инкубиране 

в/у СКА / 

Сабуро агар 

(CFU/ml) 

След 48 

инкубация в/у 

Кандида хром 

агар (CFU/ml) 

E.coli ATCC25922 10-6 42 130  

S.aureus ATCC 25923 10-6 25 9 

P. aeruginosa ATCC 27853 10-6 38 71 

Candida albicans   ATCC  10231 10-5 8 8 25 

Candida glabrata ATCC 90050 10-5 19 17 30 

Candida tropicalis B 6030413 10-5 3 140 >300 

Candida krusei ATCC 6258 10-4 63 43 49 

 
Следващата ни стъпка бе да се сравнят качествата на двата стабилизатора, като се изпита 

наличието на антимикробно действие при тестването им върху контролни щамове 

бактерии и гъби (Таблица 26). 

 

Таблица 26: Бактерицидна и фунгицидна активност на стабилизаторите PVA и PVP след 

24ч за бактерии и 48 ч за гъбички инкубирани съответно върху СКА/Сабуро агар. 

Контролен микроорганизъм Степен на 

разреждане 

Контролен 

микроорганизъм +  

PVА (CFU/ml) 

Контролен 

микроорганизъм +  PVP 

(CFU/ml) 

E.coli ATCC25922 10-6 0 0 

S.aureus ATCC 25923 10-6 0 0 

P. aeruginosa ATCC 27853 10-6 0 0 

Candida albicans   ATCC  10231 10-5 0 3 

Candida glabrata ATCC 90050 10-5 0 91 

Candida tropicalis B 6030413 10-5 0 >300 

Candida krusei ATCC 6258 10-4 0 >300 

 

При тестване на стабилизатора PVA установихме 100% убиване на инкубираните в него 

бактерии и гъбички, тъй като липсваше растеж върху повърхността на използваните петри. 

Това показа наличие на известно влияние на този стабилизатор върху клетките на 

микроорганизмите (Фигура 28). 
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a)  

b)  

    
 
Фигура 28: Тестване на биологичната активност на стабилизатора PVA към бактерии a) и 

фунги b), сравнено с теста за растежоспособност.  

 

При тестване на стабилизатора PVP (Таблица 26) беше установено 100% убиване на 

бактериалните клетки още на 24-ия час, но при C. albicans , C. glabrata и C. tropicalis 

процента  на убитите клетки беше респективно 25; 58,8 и 9,3.  На 48-ия час убити клетки на 

дрожди имаше само при C. аlbicans-88%. Можем да кажем, че PVP има известно 

бактерицидно влияние, но има фунгицидна активност само към C.albicans, без да оказва 

влияние на останалите изпитани фунги (Фигура 29).  
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a)  

b)  

     
Фигура 29: Тестване на биологичната активност на стабилизатора PVP към бактерии a) и 

гъбички b).  

4) Изпитване биологичните свойства на хибриден материал PVА/AgNps 

Влиянието на стабилизатора (диск, импрегниран с  PVA) спрямо влиянието на целия 

хибриден материал бе оценено по липсата на зона на подтискане върху контролните 

бактериални и дрождеви щамове (Фигура 30).  

а)  

б)  
Фигура 30: Teстване влиянието на стабилизатор PVA върху: а) бактерии, б) гъбички.  
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Бактерицидните свойства на хибридния материал PVA/AgNps установихме първоначално 

чрез изпитване по ДДМ (Фигура 31). 

 
Фигура 31: Teстване бактерицидната активност на PVA/AgNps хибриден материал върху 

контролни бактериални щамове чрез ДДМ. 

 

Зоните на подтискане на PVA/AgNps върху трите изпитани бактериални щама бяха 

еднакви с тези, установени при тестване на хибридния материал PVA/TEOS/AgNps с тях. 

Всички изпитани клинични щамове стафилококи показаха зона на подтискане от 

импрегнираните с PVA/AgNps/TEOS дискове с диаметър респективно от 10 до 11 mm.   

Изпитаните Грам отрицателни клинични щамове показаха зона на подтискане от 

импрегнираните с PVA/AgNps/TEOS дискове с диаметър респективно от 9 до 10 mm за 

E.coli и от 8 до 11 mm за P.aeruginosa. Тези стойности също кореспондираха на диаметъра 

на зоната на подтискане на PVA/AgNps върху контролните бактериални щамове. 

На три от установените като мултирезистентни човешки клинични щамове бе определена 

МБК по метода на макро-разрежданията като беше използвана друга синтезирана проба 

хибриден материал PVA/AgNps. След термичната редукция бе определена с ICP  

концентрация на сребро 156,902 mg/l в пробата. Изпитани бяха 2 щама P.aeruginosa и един 

щам E.coli (Фигура 32 a,b,c). Стойността на МБК на PVA/AgNps при всички тях беше 

определена като 0,12 mg/L. 

a)  

b)  

PVA/AgNps  

0,12 mg/L 

P.aeruginosa 1570 

PVA/AgNps  

0,06 mg/L 

P.aeruginosa 1570 

PVA/AgNps  

0,12 mg/L 

P.aeruginosa 1773 

PVA/AgNps  

0,06 mg/L 

P.aeruginosa 1773 
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c)  
Фигура 32: Определяне МБК на мултирезистентни клинични щамове:  

a) P.aeruginosa 1773, резистентен на Pi, Cz, Ct,Ce, Azt, I, G,Cp 

b) P.aeruginosa 1570, резистентен на to Pi, Ct, Cz, ,Ce, Azt,G,Cp 

c) E.coli № 5, резистентен на A, A/S, AmC, Cx, Cz, Ct, Cm, Cft,Ce, Azt, G,Cp 

 

При определяне MБК на A.baumanii, мултирезистентен изолат от ушна инфекция при куче  

(Фигура 33) бе установено, че до разреждане с концентрация 0,12 mg/L не се наблюдава 

бактериален растеж.  

 
Фигура 33: Определяне МБК на A.baumanii   

 

Така МБК на хибридния материал PVA/AgNps с щама A.baumanii беше изпитана и 

определена като ≤ 0,12 mg/L.  

По метода на макроразрежданията бе определена е и МБК за контролен щам Е.coli O104 

Kopenhagen (Фигура 34). Стойността й беше същата както при останалите бактериални 

щамове. 

 
Фигура 34: Определяне МБК на Е.coli O104 Kopenhagen. 

 

PVA/AgNps  

0,12 mg/L 

E.coli №5 

PVA/AgNps  

0,06 mg/L 

E.coli №5 
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Методът за разреждане в агар е много удобен при определяне на МПК (Минимална 

Подтискаща Концентрация) на голям брой щамове. Използвахме го при изпитване на 

клинични щамове от Staphylococcus sp., E.coli и P.aeruginosa. Изчисленията на сребърната 
концентрация в случая бяха спрямо изходната концентрация на вложения сребърен нитрат. 

Използвахме пробата на термично синтезирания хибриден материал с концентрация на 

сребърния прекурсор от 3,9 mg/ml (3900 μg/ml). Най-ниската концентрация на сребро в 

агара беше 0,1 μg/ml. Изпитаните клинични щамове S.aureus и S. saprophyticus бяха с 

доказана предварително резистентност към шест антимикробни субстанции. При 

тестването определихме МПК (Минималната Подтискаща Концентрация) за всички 

изпитани стафилококи като ≥24,4 μg/ml, изчислена въз основа на изходната концентрация 

на сребърен нитрат с изключение на четири щама. За тях МПК бе установена като по-

ниска (Фигура 35). Щамове S.aureus с № 1 и 3 показаха МПК 6,1 µg/ml, докато при щамове 

S.aureus № 8 и 9 тя бе 12,2 µg/ml.  

 
Фигура 35: Метод на разреждане в агар за изпитване МПК на PVA/AgNps към Грам 

положителни клинични щамове. 

 

Изпитаните клинични щамове E. coli бяха с установена резистентност към 11 антибиотика, 

а проучените клинични щамове P.aeruginosa - към 8 антибиотика. Определихме МПК за 

всички изпитани Грам отрицателни бактерии като ≥24,4 μg/ml (Фигура 36).  

 

a)  

b)  
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Фигура 36: Метод на разреждане в агар за изпитване МПК на PVA/AgNps към Грам 

отрицателни клинични щамове E.coli a); P.aeruginosa b). 

 

Въпреки факта, че включените в опита клинични щамове бяха с доказана резистентност 

към различни антибиотици, всички те категорично показаха една и съща стойност на МПК 

за хибридния материал, а именно - 24,4 µg/ml, изчислена на базата на изходното 

количество сребърен нитрат.  

При изпитване фунгицидните свойства на хибридния материал PVA/AgNps първо бе 

тествана МФК за контролните щамове Candida. Резултатите бяха отчетени след 48 часа 

инкубиране (Фигура 37, 38).  

 
Фигура 37: Определяне на МФК на PVA/AgNps върху контролния щам C.glabrata. 

 

 
Фигура 38: Определяне на МФК на PVA/AgNps върху контролния щам C.tropicalis. 

 
МФК-ии за контролните щамове C.albicans и C.krusei бяха по-малки от 0,03 mg/ml. За 

C.tropicalis МФК бе определена като 0,06 mg/ml, за C.glabrata - 0,25 mg/ml, а за 
A.brasiliensis бе 1,96 mg/ml. МФК-ции определихме и за петте резистентни клинични 

щамове дрожди (Фигура 39). Получените стойности бяха различни от тези при 

контролните щамове. МФК за C.albicans 8-127 и C. glabrata 8-122 бе 0,98 mg/ml , за 

C.albicans 8-137 - 0,5 mg/ml, за C.krusei 8-126 - по-малка от < 0,03 mg/ml, а за C.krusei 8-112 

- по-голяма от 1,96 mg/ml. Тази концентрация беше повече от пет пъти по-голяма от 

установената за другия щам от вида, което е показателно за наличие на резистентен към 

сребро щам. 
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Фигура 39: Определяне на МФК на PVA/AgNps за клинични Candida spp. изолати. 

Този хибриден материал използвахме като потвърдителен при изпитване на синергизма по 

шахматния метод на два от клиничните щамове, които при изпитване по ДДМ не бяха 

показали ясна и убедителна картина за наличие на синергизъм. Изпитаните щамове бяха с 

установена резистентност към пиперацилин и цефепим. При шахматния метод МБК на 

хибридния материал бе установена като 0.12 mg/L. Щамът P. aeruginosa не показа 

чуствителност към пиперацилин дори при 128 mg/L, а щамът E. coli – дори при 32 mg/L 

(Фигура 40, Таблици 27-28). При използвания шахматен метод за изпитване на синергизъм 

при комбиниране на цефепим, съответно пиперацилин с хибридния материал се получиха 

следните резултати: 

 

Таблица 27: Изпитване наличието на синергизъм между пиперацилин и PVA/ AgNps чрез 

отчитане наличието на растеж на щам P.aeruginosa 1570, изразено в брой КОЕ 
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Легенда: С букви са означени разрежданията на пиперацилина, като в скоби е концентарцията в mg/l; C цифри са означени 
разрежданията на PVA/ AgNps, като в скоби е концентарцията в mg/l; Крайните концентрации в таблицата са изразени като 

съотношение между концентрациите на пиперацилин / PVA/ AgNps и са поставени в скоби 

 

 

a)   

b)   



 51 

c)   
Фигура 40: a) изпитване резистентността на щам P.aeruginosa 1570 към пиперацилин  , b) 

изпитване чуствителността на щам P.aeruginosa 1570 към хибридния материал 

PVA/AgNps, c) изпитване комбинираното влияние на пиперацилин и хибриден материал 

PVA/AgNps  върху резистентния клиничен щам 

 

Резултатите в таблицата и снимковия материал показваха, че самостоятелно приложен 

хибридният материал има по-голяма бактерицидна активност, отколкото при 

комбинирането му с пиперацилин. Например хибриден материал с концентрация на сребро 

0,25 mg/l имаше бактерицидно действие върху изпитвания щам, докато при комбинирането 

му в същата концентрация с пиперацилин в концентрация 32mg/l и 16mg/l  (проба 6В и 

проба 6С) не проявява такова действие. Ако се приложат определенията на термините, 

приети от EUCAST (2000) този резултат се определя като наличие на антагонистично 

действие. При по-ниски концентрации на пиперацилин отново се прояви бактерицидното 

действие на хибридния материал (проба 6D и проба 6Е). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 28: Изпитване наличието на синергизъм между цефепим и PVA/ AgNps чрез 

отчитане наличието на растеж на щам E.coli №5, изразено в брой КОЕ 
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Легенда: С букви са означени разрежданията на цефепима, като в скоби е концентарцията в mg/l 
С цифри са означени разрежданията на PVA/ AgNps, като в скоби е концентарцията в mg/l 

Крайните концентрации в таблицата са изразени като съотношение между концентрациите на цефепим / PVA/ AgNps и са поставени 

в скоби 

 

 

a)  
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b)  

c)  
Фигура 41 : a) изпитване резистентността на щам E.coli №5 към цефепим  , b) изпитване 

чуствителността на щам E.coli №5 към хибридния материал PVA/AgNps, c) изпитване 

комбинираното влияние на цефепим и хибриден материал PVA/AgNps  върху резистентния 

клиничен щам. 

 

Резултатите от изпитване на щам E.coli №5 само с хибридния материал отново показаха 

бактерицидното му действие при концентрация 0,25mg/l. При комбинирането му в тази 

концентрация с цефепим 16 mg/l (проба 6A) се установи отново антагонистично действие, 

което обаче не се отчете при комбинирането му с по-ниски концентрации на цефепима: 

проби 6B, 6C и 6Е.  

Изготвените изоболограми (EUCAST, 2000) въз основа на получените резултати (Фигура 

42, Фигура 43) също не дадоха очакваната нагледна представа за ефекта от комбинирането 

на двете антимикробни субстанции и хибридния материал PVA/AgNps.  

 

          
Фигура 42: Изоболограма на Pi и PVA/AgNps          Фигура 43: Изоболограма на Ce и PVA/AgNps. 
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Изчисляването на Fractional bactericidal concentration (FBC) (EUCAST, 2000) при тези 

получени резултати бе: 

 

                   
Резултатът бе по-голям от 2 и според EUCAST, 2000 комбинираният ефект се отчита като 

антагонизъм. 

Проведе се експериментално изпитване за наличие на синергизъм чрез комбиниране на 

хибридния материал (изходна концентрация на сребро 3.9 mg/ml) с антимикотици като 

беше използван търговсия кит ATB™. Установихме липса на растеж при смесване на 

падащите концентрации на полимера с низходящите концентрации на антимикотиците. Не 

бяха извършени обаче всички възможни комбинации с разрежданията на двете 

комбинирани вещества, поради което възможностите на експерименталната постановка не 

са изчерпани. От проведените комбинации обаче бе ясно видима липсата  на какъвто и да 

растеж на изпитваните клинични резистентни щамове гъби при комбиниране на 

антимикотиците, към които имат установена резистентност (Таблица 29, Фигура 44) с 

хибридния материал.  

 

 
 

От резултатите в Таблица 29 ясно се вижда наличието на резистентен към сребро щам 

C.krusei 8-112, който не е чуствителен дори на сребърни концентрации на хибридния 

материал пет пъти по-големи от тези, установени при други щамове от вида.  

 

 
Фигура 44: Изпитване на чуствителност на клиничните щамове гъби към хибриден 

материал комбиниран с антимикотици. 

 

Въпреки това при изпитването му в схема при комбиниране на антимикотиците, към които 

е установена резистентност, с полимера не установихме резистентност дори след 

29 
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потвърдителното посяване върху  повърхността на Сабуро агар. При потвърдителното 

посяване взехме с индивидуален стерилен памучен тампон проби от всяка ямка, която 

посяхме върху повърхността на Сабуро агар-петри (Фигура 45).  

 
Фигура 45: Потвърждаване на резултата, отчетен при комбиниране на хибридния 

материал с антимикотици, включени в ATB теста, чрез посяване върху Сабуро агар. 

 
Синтезираната проба с концентрация на сребро, определена с ICP като 156, 902 mg/l 

използвахме при ин виво изпитванията върху животински модели. Първоначално бе 

проведен дермалния тест върху бели мишки. След като обработихме механично опитното 

поле за отстраняване на космената покривка, не установихме рани по кожата (Фигура 46).  

 

 
Фигура 46: Дермален тест върху бели мишки. 

 

Използваният в опита хибриден материал бе с концентрация на сребро 5,2 пъти по-висока 

от обявената в литературата за цитотоксична при изпитване върху човешки фибробласти 

(A.Panachek и сътр., 2009). Въпреки това не наблюдавахме никакво зачервяване по кожата 

в опитното поле, поради което след 24 часа то бе повторно третирано със същата проба 

хибриден материал. Кожата беше спокойна и космената покривка бе израстнала с около 0,5 

cm върху опитното поле. Този участък приехме за асептично обработен и използвахме като 

оперативно поле. След дълбоката скарификация, извършена в опитното поле опитът бе 

отчетен като отрицателен, поради липса на зачервяване и дермална инфекция. 

Скарифицираните участъци зараснаха без белези.  

Същата проба хибриден материал, но разредена до концентрация на среброто 30 mg/l 

използвахме в теста за биотоксичност. При него мишката остана жива след апликацията с 

хибридния материал PVA/AgNps и демонстрира отлично здравословно състояние, 

проследено за около месец след интервенцията.   
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От 1930 година във ваксините се прилага като одобрен консервант тиомерсала, който е 

живачно съединение (WHO 2008). Повдигнатите съмнения за участието му в някои от 

страничните ефекти на ваксините налагат обстойно проследяване на всички доказателства 

за това под надзора на СЗО 
(http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement/en/). Предварително 

доказаното силно бактерицидно действие на изпитвания хибриден материал PVA/AgNps, 

проявата на фунгицидна активност при концентрация на сребърните наночастици 30 mg/ l, 

както и положителните резултати от теста за биотоксичност бяха достатъчно основание да 

започне изпитването му като консервант на ваксини. 

При интравенозното имунизиране с приготвения убит с хибридния материал антиген с 

контролен щам E.coli O104 Kopenhagen бе добит в резултат на взета проба кръв от ушната 

вена специфичен серум. Полученият заешки анти E.coli O104 аглутиниращ серум бе с 

определен след реакция степенна аглутинация О-титър: 1600. След приключване на целия 

имунизационен цикъл и вземане на кръвната проба от ухото на заека, животното остана 

живо, клинично здраво с жизнени показатели в норма. 

 Хибридният материал PVA/AgNps с концентрация 30 mg/ l бе приложен от ветеринар 

за локално лечение на кожни и раневи инфекции при домашни любимци- кучета. В 

първия случай на гнойни рани от осили те са обработени по хода на раната чрез 

стерилен тампон, напоен с хибридния материал, при което е наблюдаван 

адстрингентен ефект, а в последствие е потвърдено очакваното бактерицидно действие 

на препарата, в резултат на което раните са зарастнали без усложнения. При третиране 

на раните в ушите разтворът с хибридния материал е използван отново, след обилно 

напояване на стерилен тампон с дълга дръжка, която позволява локалното им 

обработване дори когато са разположени в дълбочина на ушния канал. Установява се 

отново адстрингентен и оздравителен ефект.  

 При клинични изпитвания върху четири човека от различен пол и възраст при 

прилагане на материала в тази и десет пъти по-ниска концентрация вълху кожа и 

лигавица се установиха положителни резултати. Рани от нарушения целостта на 

кожата в резултат на сериозни травми, акне, ринити и още повече синузити, третирани 

с препарата дадоха бързи и отлични, категорични резултати, като се има пред вид че 

някои от тях са предизвикателство за лечение със средствата на традиционната 

медицина. Малкото антихерпесни препарати не винаги решават бързо проблема при 

поява на херпеси. Този хибриден материал се справи успешно при такива 

неповлияващи се или бавноповлияващи се случаи на херпесна инфекция.  

5) Изпитване биологичните свойства на хибриден материал с включени сребърни 

наночастици в сулфометилиран каликс[4]резорцинарен 

Антибактериалните свойства на получените сулфометилирани каликс[4]резорцинарени с 

включени сребърни наночастици изследвахме върху контролни щамове бактерии от три 

различни групи – Staphylococcus aureus and Staphylococcus saprophyticus от групата на 

Грам-положителните бактерии, Escherichia coli от групата на Грам-отрицателните 

бактерии и Pseudomonas aeruginosa от групата на неферментативните Грам-отрицателни 

бактерии. Изследвахме още спороцидните и фунгицидни свойства на сулфокалексалени с 

включени сребърни наночастици. Наличието на спороцидни свойства бе изпитано срещу 

спори на  Bacilus subtilis ATCC 6633, а фунгицидните свойства бяха тествани срещу 

различни контролни и клинични щамове гъбички като Candida albicans, Candida krusei, 

Candida tropicalis и Candida glabrata 

Първата синтезирана проба бе получена чрез смесване на сребърен колоид и разтвор на 

сулфометилиран каликс[4]резорцинарен с изходна концентрация на сребърни наночастици 

- 4.8 mg/l. След направеното разреждане, концентрацията на сребро бе съответно 2.4 и 1.2 

mg/l. Получените проби тествахме за наличието на бактерицидни, спороцидни и 

фунгицидни  свойства срещу различни контролни щамове (Таблица 30). 

http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement/en/
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Таблица 30. Изпитване на антимикробиалната активност на сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен с  включени сребърни наночастици, получен чрез смесване на 

сребърен колоид и разтвор на сулфометилиран каликс[4]резорцинарен 

№ Контролни 

Щамове 

Проба 1 

DDM 

(mm) 

КОЕ 

(2.4 mg/l) (1.2 mg/l) 

1.  S.aureus ATCC 25923 0 0 0 

2.  E.coli ATCC 25922 0 0 0 

3.  P.aeruginosa ATCC 27853 0 0 0 

4.  B.subtilis ATCC 5533 0 Конфлуентен 

растеж 

Конфлуентен 

растеж 

5.  Candida albicans   ATCC  10231 0 0 0 

6.  Candida glabrata ATCC 90050 0 0 0 

7.  Candida tropicalis B 6030413 0 0 0 

8.  Candida krusei ATCC 6258 0 0 0 

 

При прилагане на дисково дифузионния метод (DDM) при всички използвани щамове 

липсваха зони на подтискане, което говори за неприложимостта на метода за установяване 

на антимикробните свойства на изследваната проба.  

Установихме липса на спороцидна активност, независимо от използвания метод.  

Добър резултат на тестваната проба отчетохме спрямо различните групи бактерии. При 

всички случаи установихме наличие на бактерицидно действие, независимо от вида на 

използваните бактерии (т.е. Грам-положителни или Грам-отрицателни).  

Подобни резултати отчетохме и при втората проба, получена чрез in-situ редукция на воден 

разтвор на сребърен нитрат в присъствието на редуциращ агент сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен (Таблица 31).  

 

Таблица 31. Изпитване бактерицидната активност на in-situ получени сребърни 

наночастици със стабилизиращ агент сулфометилиран каликс[4]резорцинарен. 

№ Контролни 

Щамове 

Проба 2 

DDМ(

mm) 

КОЕ 

(2.8 mg/l) (1.4  mg/l) 

1.  S.aureus ATCC 25923 0 0 0 

2.  E.coli ATCC 25922 0 0 0 

3.  P.aeruginosa ATCC 27853 0 0 0 

4.  B.subtilis ATCC 5533 0 Конфлуентен растеж Конфлуентен растеж 

5.  Candida albicans   ATCC  10231 0 0 0 

6.  Candida glabrata ATCC 90050 0 0 0 

7.  Candida tropicalis B 6030413 0 0 0 

8.  Candida krusei ATCC 6258 0 0 0 

 

Изходната концентрация на сребърни наночастицивъв втората проба, установена чрез ICP 

бe 5.6 mg/l, a при съответните разреждания, концентрацията на сребро бе 2.8 и 1.4 mg/l.  

При тестване на третата проба сулфометилиран каликс[4]резорцинарен с включени 

сребърни наночастици получен чрез обърнато in-situ  се забеляза по-ниска 

антибактериална активност спрямо S.aureus ATCC 25923 и E.coli ATCC 25922 (Таблица 

32) с наличието на една колония образуваща единица (КОЕ). Това се дължи на по-ниската 

концентрация на сребърни наночастици в изследваната проба (4 mg/l), която вероятно 

зависи от начина на получаване на сребърни наночастици. 
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Таблица 32. Изпитване бактерицидната активност на сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен с включени сребърни наночастици чрез обърнато in-situ  

№ Контролни 

Щамове 

Проба 3 

DDМ(

mm) 

КОЕ 

 (2 mg/l)  (1 mg/l) 

1.  S.aureus ATCC 25923 0 1 0 

2.  E.coli ATCC 25922 0 0 1 

3.  P.aeruginosa ATCC 27853 0 0 0 

4.  B.subtilis ATCC 5533 0 Конфлуентен растеж Конфлуентен растеж 

5.  Candida albicans   ATCC  10231 0 0 0 

6.  Candida glabrata ATCC 90050 0 0 0 

7.  Candida tropicalis B 6030413 0 0 0 

8.  Candida krusei ATCC 6258 0 0 0 

 

За да определим окончателно Минималната Бактерицидна Концентрация /МБК/, съответно 

Минималната Фунгицидна Концентрация използваното разреждане не беше достатъчно. 

Ето защо проведохме втори експеримент с  различни клинични резистентни щамове 

дрожди от род Candida (Таблици 33, 34 и 35) и клинични резистентни щамове от род 

S.aureus, S. saprophyticus, E.coli и P.aeruginosa. Изпитването проведохме и при по-големи 

разреждания  на пробите с цел да се определят МБК и МФК. 

Клиничните щамове дрожди са тествани за чуствителност към антимикотици с кит ATB 

Fungus 3 на “Bio Merieux”, както е отразено по-горе.  

 
Таблица 33. Изпитване на фунгицидната активност на SK/AgNps, получен чрез смесване с 

клинични резистентни щамове дрожди 

Клиничен щам Проба 1 (КОЕ) 

 (1,05 mg/l)  (0,5 mg/l)  (0, 26 mg/l)  (0, 13 mg/l) 

C.krusei 8-126 0 0 0 4 

C.glabrata 8-122 0 0 0 >100 

C.albicans 8-127  0 0 0 16 

C.albicans 8-137  0 0 0 >100 

 
Таблица 34: Изпитване фунгицидната активност на in-situ получен SK/AgNps с клинични 

резистентни щамове дрожди 

Клиничен щам Проба 2 (КОЕ)  

 (1,05 mg/l)  (0,5 mg/l)  (0,26 mg/l)  (0,13 mg/l) 

C.krusei 8-126 0 0 0 0 

C.glabrata 8-122 0 0 0 >100 

C.albicans 8-127  0 0 0 2 

C.albicans 8-137  0 0 0 >300 

 

Tаблица 35: Изпитване фунгицидната активност на SK/AgNps получен чрез обърнато in-

situ с клинични резистентни щамове дрожди 

Клиничен щам Проба 3 (КОЕ) 

 (0,85 mg/l)  (0,4 mg/l)  (0,2 mg/l)  (0,1 mg/l) 

C.krusei 8-126 0 0 >100 >100 

C.glabrata 8-122 0 0 >100 >300 

C.albicans 8-127  0 0 >100 >300 

C.albicans 8-137  0 0 >100 >300 
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При тези изпитвания установихме, че МФК е 0.26 mg/ml за пробите получени чрез 

смесване и in-situ с клинични резистентни щамове дрожди, където не се наблюдаваше 

наличие на растеж.  

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 
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Фигура 47: Определяне на Минималната фунгицидна концентрация при изпитване на 

проби SК/AgNps с клинични щамове дрожди: a)1-ва проба; b)2-ра проба; c)3-та проба. 

 

Наблюдавахме липса на растеж на гъбички при концентрация от 0,4  mg/ml, което бе и 

МФК за пробата получена чрез обърнато in-situ (Фигура 47 а-в). При по-ниски 

разреждания забелязахме растеж на фунги. Получените резултати демонстрираха 

значението на начина на получаване на сребърни наночастици включени в 

сулфометилиран каликс[4]резорцинарен. По същата методика бяха изпитани клинични 

бактериални щамове с предварително изпитана антимикробна резистентност, изолирани от  

уроинфекции: E.coli 5,  P.aeruginosa 4, S.saprophyticus №6-3690/05 и от повърхностни 

кожни или раневи секрети: E.coli 1616, P.aeruginosa 1773  S.aureus 394/05. Резултатите от 

изпитването бяха отчетени като КОЕ (Колонии Образуващи единици), изброени върху 

повърхността на едно петри за всяко разреждане (Таблици 36, 37, 38; Фигура 48 а/,в/,с/). 

 

Таблица 36: Определяне бактерицидната активност SK/AgNps, получен чрез смесване с 

резистентни клинични бактериални щамове. 
Клиничен щам Проба 1 (КОЕ) 

(1,05 mg/l) (0,5 mg/l) (0, 26 mg/l) (0, 13 mg/l) 

E.coli №5 0 0 0 Конфлуентен 

растеж 

E.coli №1616 0 0 0 Конфлуентен 

растеж 

S.aureus №4 (394/05) 0 0 0 17/33 

S.saprophiticus №6 (3690/05) 0 0 0 39/80 

P.aeruginosa №4 0 0 0 Конфлуентен 

растеж 

P.aeruginosa №1773 0 0 0 Конфлуентен 

растеж 

 
Таблица 37: Определяне бактерицидната активност in-situ получен SK/AgNps с 

резистентни клинични бактериални щамове. 

 
Клиничен щам Проба 2 (КОЕ) 

(1,05 mg/l) (0,5 mg/l) (0,26 mg/l) (0,13 mg/l) 

E.coli №5 0 0 0 0 

E.coli №1616 0 0 0 19/96 

S.aureus №4 (394/05) 0 0 0 0 

S.saprophiticus №6 (3690/05) 0 0 0 0 

P.aeruginosa№4 0 0 0 Конфлуентен растеж 

P.aeruginosa№1773 0 0 0 Конфлуентен растеж 
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Таблица 38: Определяне бактерицидната активност на SK/AgNps получен чрез обърнато 

in-situ с резистентни клинични бактериални щамове. 

 
Клиничен щам Проба 3 (КОЕ) 

(0,85 mg/l) (0,4 mg/l) (0,2 mg/l) (0,1 mg/l) 

E.coli №5 0 0 0 Конфлуентен растеж 

E.coli №1616 0 0 >300 Конфлуентен растеж 

S.aureus №4 (394/05) 0 0 0 >100 

S.saprophiticus №6 (3690/05) 0 0 0 6 

P.aeruginosa№4 0 0 0 Конфлуентен растеж 

P.aeruginosa№1773 0 0 Конфлуентен 

растеж 

Конфлуентен растеж 

 
Отразените с наклонена черта бройки колонии образуващи единици (КОЕ), показват 

различния брой колонии, който отчетохме при броене на 24 час от култивиране на петрите 

и при повторното им отчитане на 48-ия час. Тази промяна в броя показа влиянието на 
пробата върху бактериите, която е подтиснала частично растежа им. При проби с № № 1 и 
2 бе определена като МБК - 0,26 mg/l, където не отчетохме растеж на бактерии. При проба 

№ 3 за всички клинични щамове тя бе 0,4 mg/l, като само за някои от тях тя се определи 

като 0,2 mg/l (Фигура 48 а-в). 

 

а/ проба№1, №2 и №3 с E.coli №5 

 
 
b/ проба№1, №2 и №3 с E.coli №1616 
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c/ проба№1, №2 и №3 с S.aureus 394/05 

 
 
d/ проба№1, №2 и №3 с S. saprophyticus№6 -3690/05 

 
 
e/ проба№1, №2 и №3 с P.aeruginosa 4 

 
 
e/ проба№1, №2и №3с P.aeruginosa 1773 

 
Фигура 48: Определяне на Минималната бактерицидна концентрация при изпитване на 

проби SК/AgNps с клинични бактериални щамове (а-е). 

 
Снимките ясно демонстрират по-добрите бактерицидни свойства на проби №№1 и 2, тъй 

като са сравнени петрите с посевките от трите проби с един и същи микробен щам.  

При изпитване на отрицателната проба, която бе разтвор на сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен без включени сребърни наночастици не се установи наличие на 
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биологична активност върху контролните щамове, което потвърди водещата роля на 

сребърните наночастици, включени в него.  

За сравнение пробата съдържаща само сребърни наночастици имаше по-слаба биологична 

активност (Таблица 39).  

 

Таблица 39: Изпитване биологичната активност на нестабилизирани сребърни 

наночастици  с контролни щамове бактерии и дрожди 

№ Control strain Сребърни наночастици 

DDМ 

(mm) 

КОЕ 

(3,6 mg/l) (1,8 mg/l) 

1.  S.aureus ATCC 25923 0 0 2 

2.  E.coli ATCC 25922 0 0 0 

3.  P.aeruginosa ATCC 27853 0 0 >100 

4.  Candida albicans   ATCC  10231 0 0 0 

5.  Candida glabrata ATCC 90050 0 0 0 

6.  Candida tropicalis B 6030413 0 0 1 

7.  Candida krusei ATCC 6258 0 0 0 

 
За тази проба концентрацията, при която бе установена  бактерицидна активност за 

контролните бактериални щамове беше 3,6 mg/l, докато за контролните щамове дрожди 

фунгицидна активност тя беше 1,8 mg/l. При изпитване на клиничните щамове дрожди 

(Таблица 40) обаче тази концентрация от 1,8 mg/l не беше фунгицидна за повечето от тях. 

 

Таблица 40: Изпитване биологичната активност на нестабилизирани сребърни 

наночастици  с клинични щамове дрожди 

 

Клиничен щам сребърни наночастици 

(1,81 mg/l) (0,9 mg/l) 

C.krusei 8-112 Конфлуентен растеж Конфлуентен растеж 

C.krusei 8-126 >100 Конфлуентен растеж 

C.glabrata 8-122 /15.06. Конфлуентен растеж Конфлуентен растеж 

C.albicans 8-127 /15.06. 0 Конфлуентен растеж 

C.albicans 8-137 /15.06. Конфлуентен растеж Конфлуентен растеж 

 
Наблюдавахме липса на фунгицидно действие върху клиничните щамове при 

концентрация, която е била фунгицидна за контролните щамове (1,8 mg/l) с изключение на 

C.albicans 8-127, при която имаше фунгицидно действие. 

Тази толяма разлика в МФК, определена при проби с №№ 1, 2 и дори 3 спрямо тази на 

нестабилизираните сребърни наночастици,  показа важната роля на стабилизатора при 

реализиране биологичните свойства на сребърните наночастици. 

 

V. РЕЗЮМЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ИЗВОДИ. 

Изпитани бяха биологичните свойства на пет различни синтезирани хибридни материала с 

включени сребърни наночастици, като беше постигната основната цел на дисертацията да 

се апробират стандартизирани микробиологични  методи за определяне антибактериалната 

и антимикотичната им активност. В експериментите бяха включени 10 контролни щама 

бактерии, гъбички и плесен, спорите на 2 контролни бактериални щама и 93 клинични 

щама, т.е. общо с 105 микроба.  

1. Хибриден материал, базиран на  PVA/TEOS матрикс с включени сребърни 

наночастици  
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 Изпитан бе микробиологично върху контролни и клинични резистентни към 

антибиотици микробни щамове и се доказаха антибактериални, спороцидни и 

фунгицидни свойства.  
 Най-голяма спороцидна активност бе наблюдавана при концентрация на 

прекурсора 9.2 mg/mL и 18.3 mg/mL. 

 Сравняването на зоните на подтискане получени при изпитване с импрегнирани с 

материала дискове и от дискове, директно изрязани чрез перфорация от филма 

показаха предимствата при използване на импрегнираните с материала 

хартиени дискове.  

 Установи се активност към дрожди и плесени, която бе най-изразена при 

сребърна концентрация на прекурсора от 1.8 mg/mL до 3.6 mg/mL, но беше 

фунгицидна само към C. glabrata ATCC 90050 и A. brasiliensis. При увеличаването 

на сребърната концентрация на прекурсора до 18 mg/mL действието на 

PVA/AgNps/TEOS филми стана фунгицидно и към C. albicans ATCC 10231, 

C.krusei ATCC 6258 и C. tropicalis B 6030413. 

 Всички изпитани 87 клинични, резистентни на антибиотици бактериални 

щамове дадоха зона на подтискане с дискове, импрегнирани с PVA/AgNps/ TEOS с 

диаметър от 8 до 12 mm.  

 Изпитването за наличие на синергизъм по ДДМ даде само известна 

предварителна ориентация за последващо изпитване по шахматния метод с 

разреждания, поради което не препоръчваме рутинното му прилагане за тази цел.  

 Дискове, импрегнирани с хибридния материал със сребърна концентрация 3.7 

mg/mL могат да бъдат успешно използвани при определяне бактерицидните 

свойства на такъв тип материали. Не бе установена разлика при напояване на 

дисковете с предварително получени термично сребърни наночастици и тези 

импрегнирани чрез термично накляване, което позволява използването и на двата 

типа дискове за целта.  

 Може да се заключи, че такъв тип хибридни материали имат потенциал за 

приложение в множество области на биотехнологичното и медицинско 

инженерство, антибактериални покрития и биосензори. 

2. Заредени със сребро базирани на PVOH-b-PAN мицели 

 Получените мицели, заредени с наносребро показаха добра стабилност за период 

по-голям от две години.  

 Установи се наличие на антибактериални свойства срещу контролни щамове S. 

aureus, E. coli, P. аeruginosa 

 МБК за S.aureus бе определена при Ag концентрация от 2.88 ± 1.75 μg/ml, а за E. 

coli и P. aeruginosa съответстваше на Ag концентрация от 0.36 ± 0.08 μg/ml.  

 Липсата на каквато и да е спороцидна активност към спорите на B. subtilis бе 

показателна за това, че заредените със сребро мицели (с Ag  концентрация от 11.5 

μg/ml до 0.36 μg/ml) не са ефективни спороцидни агенти.  

 Тези резултати показват, че заредени със сребро мицели може да имат приложение 

в някои области на биомедицината.  

3. Хибриден материал PVP/AgNps, приготвен чрез термална и химична 

редукция. 
 Приготвените чрез химична редукция AgNps, стабилизирани от PVP, потвърдиха 

наличието на бактерицидна активност по ДДМ и определиха МБК от 0.015 

mg/mL.  
 Фунгицидните свойства на AgNps/PVP получен от химично редуциран сребърен 

нитрат бяха изпитани чрез прилагане на два различни метода. При ДДМ наличието 

на фунгицидна активност не бе установена при плесента, за разлика от 

потвърждаването й при дрожди. При метода с макроразреждания МФК за дрожди 



 65 

и плесен се определи само за C. tropicalis като ≥0.50 mg/mL и за C. krusei като  

≥0.03 mg/mL  

 При получен чрез термична редукция PVP/AgNps определихме МФК за C. krusei 

≥0.03, за C. tropicalis тя бе ≥0.03 mg/mL, за C. albicans - 0.5 mg/mL, за C. glabrata - 

0.98 mg/mL± 0.5, а за A.brasiliensis - 1.96 mg/mL 

 Установихме значението на метода за редукция на сребърните наночастици за 

активността на полимера. 

 Спороцидни свойства на хибридния материал имаше към спорите на B. subtilis, 

изпитани по дълбочинният агаров метод с дискове напоени с двата вида полимер. 

По метода с макроразрежданията не успяхме да определим МСК, но имаше 

концентрация зависима активност. 

 AgNps, стабилизирани от PVP могат да намерят потенциално практическо 

приложение, поради наличие на бактерицидна, спороцидна и фунгицидна 

активност. 

4. Хибриден материал PVА/AgNps 
 Зоните на подтискане от дискове, напоени с PVA/AgNps върху трите изпитани 

бактериални щама по ДДМ бяха сходни с тези, които установихме при тестване на 

хибридния материал PVA/TEOS/AgNps с тях. Това показа приложимостта и на този 

полимер за изпитване биологичните свойства по ДДМ.  

 МПК на 71 клинични бактериални щамове с установена предварително 

резистентност към антибиотици бе определена по метода на разреждане в агар. 

Всички щамове категорично показаха една и съща стойност на МПК за хибридния 

материал, а именно - 24,4 µg/ml, изчислена на базата на изходното количество 

сребърен нитрат. Изключение направиха четири стафилококови щама, за които 

МПК бе установена като по-ниска. 

 Методът с макроразрежданията бе използван и за определяне МБК на четири от 

мултирезистентните клинични щамове: 2 щама P.aeruginosa, един E.coli щам и 

един щам A.baumanii, както и за един контролен щам Е.coli O104 Kopenhagen. 

Стойността на МБК на PVA/AgNps при всички тях бе 0,12 mg/L. 

 МФК-ии за контролните щамове C.albicans и C.krusei бяха по-малки от 0,03 

mg/ml. За C.tropicalis МФК бе определена като 0,06 mg/ml, за C.glabrata -0,25 

mg/ml, а за A.brasiliensis – 1,96 mg/ml.  

 При клиничните резистентни щамове гъби МФК за C.albicans 8-127 и C. glabrata 

8-122 бе 0,98 mg/ml , за C.albicans 8-137 - 0,5 mg/ml, а за C.krusei 8-126 < 0,03 

mg/ml. За C.krusei 8-112 МФК беше по-голяма от 1,96 mg/ml (повече от пет пъти 

по-голяма от установената за другия щам от вида, което бе показателно за наличие 

на резистентен към сребро щам C.krusei). 

 Резултатът от изпитване на синергизма по шахматния метод с този хибриден 

материал обратно на очакванията демонстрира липсата на синергизъм и наличие на 

антагонизъм при комбиниране на изпитваните антибиотици цефепим и 

пиперацилин с хибридния материал PVA/AgNps.  

 Ин виво изпитванията доказаха, че хибридният материал PVA/AgNps демонстрира 

необходими качества, за да продължат изпитванията му като инактиватор при 

бактериални ваксини вместо формалин и като консервант вместо тиомерсала 
при производството на ваксини.  

 Данните от извършените ин витро изпитвания върху клинични изолати от хора и 

животни, както и асептичното и лечебно действие при локално прилагане на 

разтвор от хибридния материал със сребърна концентрация 30 mg/ l върху макар и 

малък брой животни и хора даде сведения за възможността PVA/AgNps да се 

прилага като лекарствено средство при  кожни и раневи инфекции, а също и 
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като асептично средство за предварителна обработка в хирургичната практика и 

последващо третиране. 

5. Хибриден материал с включени сребърни наночастици в сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен 

 Пробите, получени чрез смесване и in-situ редукция имаха по-добра активност 

спрямо изпитаните клинични  щамове бактерии и дрожди. При тези проби бе 

определена категорично на базата на изпитаните клинични щамове МБК и МФК, 

която бе 0.26 mg/l.  
 Пробата получена in-situ бе с най-изявени бактерицидни и фунгицидни свойства 

при изпитванията с клинични щамове в сравнение с останалите две хибридни 

проби със сребърни наночастици и сулфокалекселени. 

 Резултатите от микробиологичното изпитване на трите проби са неочаквани за 

пробата, получена чрез смесване, тъй като при извършените ТЕМ анализи бяха 

установени по-големи размери на сребърните наночастици в хибридния продукт  от 

тази проба в сравнение с другите две. Това противоречи на схващането, че по-

малките размери на сребърните наночастици определят по-голяма биологична 

активност и утвърждават като водеща ролята не само на метода на редукция, но и 

на методиката на синтез при еднакви изходни реактиви.   

 Схемата показа предимуществата на многостъпалното изпитване с контролни 

и избрани клинични щамове с предварително проучена резистентност към 

антибиотици. 

 Изпитването доказа съществената роля на стабилизатора сулфометилиран 

каликс[4]резорцинарен за по-голямата биологична активност на сребърните 

наночастици, сравнен с воден разтвор на нестабилизирани сребърни наночастици, 

получени чрез химична редукция.  

 

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ. ПРАКТИЧЕСКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 Успешно бе приложен стандартизирания Дисково Дифузионен Метод за изпитване 

антимикробните свойства – бактерицидни, спороцидни и фунгицидни на синтезирания 

хибриден филм PVA/AgNps/TEOS, което позволи сравняване предимствата на метода 

на синтез, както и проучване влиянието на  изходната концентрация на сребърния 

прекурсор върху антимикробните свойства на полимера. 

 Импрегнираните дискове с хибридния материал PVA/AgNps/TEOS бяха използвани за 

изпитване на типови контролни микробни щамове (различни представители на 

бактерии и фунги), както и на голям брой резистентни на антимикробни средства 

клинични изолати. Получените данни от зоните на подтискане на такъв статистически 

значим брой микроорганизми ни позволиха да оценим въздействието на хибридния 

материал върху следващи изолати. 

 До момента не е описано в литературата прилагането на различни микробиологични 

методи в опитни постановки за изпитване на спороцидните свойства на 

PVA/AgNps/TEOS. Това допринесе за по-пълно проучване на възможностите за 

приложението му в практиката и допринесе за оригиналния характер на извършената 

работа.  

 Липсват литературни данни за изпитване фунгицидните свойства на хибридни 

материали с включени сребърни наночастици от типа хибриден филм. Оскъдни са като 

цяло данните за фунгицидните свойства при сребърни наночастици, включени в 

стабилизирана система. Изследователската работа допълни информацията за 

фунгицидните свойства на хибридни материали с включени сребърни наночастици с 

нови данни, като на базата на изпитани 5 типа синтезирани материали, определихме 
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при каква сребърна концентрация (МФК) на кои видове от изпитаните контролни и 

клинични изолати може да повлияе фунгицидно материала.  

 За първи път бе направена оценка на влиянието на използваните стабилизатори PVP, 

PVA, SK и омрежващия агент TEOS върху антимикробните свойства на синтезирания 

хибриден материал. 

 Определихме стойностите на МБК, МСК и МФК за изпитваните хибридни материали с 

включени сребърни наночастици. 

 Експериментирахме два метода за определяне наличие на синергизъм при такъв тип 

материали – ДДМ и шахматния метод. Вторият метод беше оценяван по утвърдена от 

EUCAST (2000) методика. Резултатите не бяха еднозначни и не потвърдиха 

публикувани в научната литература данни за синергизъм на антибиотици с материали, 

съдържащи сребърни наночастици. Това подчерта предимството при използване на 

стандартизирани методи за оценка. 

 Въз основа на събраните резултати от четирите течни хибридни материали подбрахме, 

този с най-добри антимикробни показатели - PVA/AgNps. Вземайки пред вид 

литературните данни за цитотоксичност определихме максимално допустимата 

сребърна концентрация в синтезирания полимер, която да има  и най-широк спектър 

антимикробни свойства. Тази проба включихме в ин виво изпитвания (дермален тест, 

тест за биотоксичност, имунизация), които не показаха нарушения в здравния статус на 

опитните животни след епидермална, подкожна и интравенозна апликация. За първи 

път такъв тип материал бе включен в изпитвания за използването му  като консервант 

във ваксинни и други биологични продукти.  Резултатите дадоха надежда за успешното 

му прилагане вместо формалдехид и тиомерсал в такива продукти. Необходими са 

обаче  още много изпитвания и резултати, за да може да ги замести като такива. 

 PVA/AgNps със сребърна концентрация 30 mg/l бе успешно  приложен, след 

първоначално извършени физикохимични и потвърдителни микробиологични 

изпитвания, при лечение на повърхностни кожни инфекции и огнищни инфекции с 

трудно достъпна локализация при домашни любимци. Това даде основателни доводи 

за преминаване към изпитването му и върху хора.  

 Установиха се положителни резултати от прилагане на хибридния материал 

PVA/AgNps  със сребърна концентрация 30 mg/l и десет пъти по-ниска, върху кожа и 

лигавица при лечение на хора - четири човека от различен пол и възраст.  Третираха се 

успешно рани от нарушена цялост на кожата в резултат на сериозни травми, акне, 

ринити, синузити и херпесни инфекции. 
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